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∆ιάδοση....∆ιάδοση....∆ιάδοση....   

G.I.O.T.A …G.I.O.T.A …G.I.O.T.A …   

Field Day 2007...Field Day 2007...Field Day 2007...   

Ηµαθία ....παρών...Ηµαθία ....παρών...Ηµαθία ....παρών...   

Hamfest Hamfest Hamfest Λάρισας...Λάρισας...Λάρισας...   

Ν’ ανταµώνουµε...Ν’ ανταµώνουµε...Ν’ ανταµώνουµε...   

Νέα κοµµάτια...Νέα κοµµάτια...Νέα κοµµάτια...   

∆ιαβάστε σε αυτή ∆ιαβάστε σε αυτή ∆ιαβάστε σε αυτή 
την έκδοση:την έκδοση:την έκδοση:   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   
Το «5«5«5---9» 9» 9» εκδίδεται µηνιαία 
και µπορείτε να το βρείτε 
στην ιστοσελίδα µας 

(www.5www.5www.5---9report.gr9report.gr9report.gr)           
κάθε µήνα. 

 
• Αν θέλετε να στείλετε 
κείµενο µπορείτε να το 
συντάξετε σε WORD ή 
απλό κείµενο και να το 
στείλετε στο Ε-mail: 

sv5byr@hol.grsv5byr@hol.grsv5byr@hol.gr 
τουλάχιστον µια µέρα πριν 
το τέλος του µήνα για να 
δηµοσιευθεί στην επόµενη 

έκδοση. 

• Επιτρέπεται η ακριβής αντιγραφή 
και  επαναδηµοσιευση          

ΕΛΕΥΘΕΡΑ αρκεί να γίνει 
αναφορά στην πηγή. 

Σεπτέµβριος Σεπτέµβριος 20072007  

Μια ηµεροµηνία χωρίς ιδιαίτερη σηµασία…Μια ηµεροµηνία χωρίς ιδιαίτερη σηµασία…  

Όµως αυτό πού διαβάζεται είναι το εβδοµηκοστό (70) τεύχος                             
του 5-9 Report !!! 

Γυρίζω πίσω στην µνήµη και αναπολώ τις πρώτες  

προσπάθειες δηµιουργίας από την «Ένωση  

Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου» ενός  

ραδιοερασιτεχνικού περιοδικού. Τότε αρχές  

του 1996 ο Αλέξανδρος SV8CYR και ο Βασίλης 

 SV8CYV, ξεκινούσαν εδώ στην Σάµο την  

έκδοση της «ΡΑ∆ΙΟΕΠΑΦΗΣ»…    Λίγα τεύχη, πολύ µεράκι και ένα παλιό 
φωτοτυπικό πού κολλούσε και µαύριζε το χαρτί… Τά λεπτά περιοδικά µε το λευκό 
εξώφυλλο µοιράζονταν στα µέλη της ένωσής µας. Κάποια άλλα τά ταχυδροµούσαµε 
σε φίλους συναδέλφους. Η προσπάθεια όµως σύντοµα σταµάτησε.                      
Το κόστος απαγορευτικό.         Ο σπόρος όµως είχε πέσει.  

Ένα περιοδικό απ’ την επαρχία πού να εκφράζει όλους τους Έλληνες 
Ραδιοερασιτέχνες και να γράφει για Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες.  

Και ο σπόρος κάποια στιγµή βλάστησε… Μέσα από τους λιγοστούς πού είχαν 
ενθουσιαστεί από τά λίγα τεύχη της «ΡΑ∆ΙΟΕΠΑΦΗΣ» ήταν και στη Ρόδο ο Μιχάλης 
SV5BYR . ∆ούλεψε γόνιµα την ιδέα, την έβαλε σε ρεαλιστικές βάσεις, βρήκε 
τρόπους να την προχωρήσει. 

 Έτσι γεννήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2001 τό 5-9 Report.  Το «άυλο περιοδικό».    
Τά πρώτα τεύχη µοιράζονταν µέσω e-mails.   Η γεύση πού µας άφηνε ήταν… 
άγουρη.     Όµως είχε και µια έντονη και µακρά επίγευση φρεσκάδας! 

Όταν µπήκε στον γνωστό διαδικτυακό του τόπο οι επισκέψεις στην αρχή ήταν 
λίγες, διστακτικές ίσως.      Όµως σιγά σιγά οι εκλεκτοί συνάδελφοι πού 
αρθρογραφούν έκαναν την διαφορά. 

Μέσα από τις σελίδες του 5-9 Report, του «περιοδικού µας» έχουν περάσει, αλλά 
και γράφονται άρθρα πού θα τά ζήλευαν εξειδικευµένα τεχνικά εγχειρίδια! 

Έχουν γραφεί άρθρα πού θα τά ζήλευαν «φτασµένα» και έγκυρα έντυπα µεγάλης 
κυκλοφορίας.   Οι συνάδελφοι ραδιοερασιτέχνες απ’ όλες τις γωνιές της Ελλάδας 
έχουν αγκαλιάσει το 5-9 Report. Γιατί είναι το δικό τους, το δικό µας περιοδικό. Το 
περιοδικό στο οποίο γράφουν Έλληνες για τους Έλληνες. 



 

Όµως δεν είναι µόνο οι ντόπιοι συνάδελφοι πού κάθε µήνα σταθερά πιά περιµένουν να κατεβάσουν το 5-9 Report. 
∆ιαβάζεται και από την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών της ∆ιασποράς. Η αµεσότητα του 
περιοδικού µε την κυκλοφορία του µέσα από το διαδίκτυο έχοντας πρόσβαση όλοι, όπου και εάν βρίσκονται την 
ίδια ακριβώς χρονική στιγµή, το έχει κάνει αγαπητό σε όλα τά µήκη και τά πλάτη του πλανήτη! Όπου βρίσκονται 
Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες ή ακόµη και οι λιγοστοί ξένοι πού µπορούν να διαβάζουν την γλώσσα µας. 

Κάθε µήνα το επισκέπτονται σταθερά αναγνώστες απ όλες σχεδόν τις Ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης από 7-9 
Αµερικανικές Πολιτείες. Μερικές επισκέψεις από Λατινική Αµερική. Φυσικά πολλές από την Αυστραλία. Μία 
σταθερή κάθε µήνα από την Ιαπωνία, όπως επίσης και µία σταθερή από Κέιπ Τάουν της Νοτίου Αφρικής. Μία 
πρόσφατα από το Σουλτανάτο του Οµάν!… 

Συνολικά από ότι µαθαίνω από την συντακτική οµάδα, το περιοδικό δέχεται κάθε µήνα 650-750 µονές επισκέψεις. 
(σηµ. Σύµφωνα µε στοιχεία του σέρβερ). 

Τον τελευταίο χρόνο ο αριθµός των νέων χρηστών έχει αυξηθεί κατά 50%!!! 

Όλα αυτά είναι πολύ σηµαντικά. ∆ιότι ένας πού µπαίνει στην διεύθυνση του  

5-9 Report για νά κατεβάσει το περιοδικό το κάνει γιατί ενδιαφέρεται πραγµατικά γι’ αυτό. Το κάνει γιατί θέλει να 
το διαβάσει. Και αυτό είναι το καλύτερο γκάλοπ. Αλλά δεν είναι µόνο οι επισκέψεις του κάθε µήνα. Η συντακτική 
επιτροπή γνωρίζει ότι σίγουρα πολλές δεκάδες CDs γράφονται και διανέµονται χέρι µε χέρι!... 

 Ότι επίσης αρκετές δεκάδες τυπώνονται και διαβάζονται από πολύ περισσότερους στα γραφεία των συλλόγων. 
Όλων των συλλόγων και των Ενώσεων. 

Ή ακόµη και σε γραφεία επιχειρήσεων ή σε… ∆ηµόσιες Υπηρεσίες! 

 

 

10 Σεπτεµβρίου 2007 πού γράφω αυτό το γράµµα για πρώτη φορά στο 5-9 Report… 

Μια ηµεροµηνία χωρίς ιδιαίτερη σηµασία. 

∆εν είναι µια επέτειος. 

 Απλά είναι για τά 70 τεύχη του 5-9 Report.  

Του περιοδικού των Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών. 

 

 

Από καιρό ένοιωθα την ανάγκη να ευχαριστήσω όσους γράφουν ή έγραφαν.  

Είναι µεγάλη ευθύνη και πολύ βαριά υποχρέωση να είσαι συνεπής µε το άρθρο σου κάθε µήνα. Και να γράφεις 
ουσιαστικά και µε βάρος… 

Φοβούµενος µη ξεχάσω κάποιον δεν αναφέρω τά ονόµατά σας, ούτε κάν τά χαρακτηριστικά σας, και συγχωρήστε 
µε γι’ αυτό αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι πού αρθρογραφείτε τόσα χρόνια κάθε µήνα στο περιοδικό µας. 

Θέλω να σας συγχαρώ αλλά βασικά να σας ευχαριστήσω γι’ αυτή σας την προσφορά. 

Θέλω να σας ευχαριστήσω πού µε την δουλειά σας, την µανία σας και το µεράκι σας, µας τιµάτε όλους… 

 

 

 

Με εκτίµηση 

Ηλίας Αθίτσος. 

  SV8CYU  
Πρόεδρος της  

                                       Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου 

                                                                           ΕΡΚΑ 
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Τί είναι τό… 

 

 

 

 

Σκοπός του GIOTA είναι να δηµιουργήσει το 
ενδιαφέρον για σηµαντικότερη ραδιοερασιτεχνική 
δραστηριότητα Ελλήνων και αλλοδαπών 
ραδιοερασιτεχνών µε επίκεντρο τα Ελληνικά Νησιά. 

 

Η δηµιουργία του GIOTA ξεκίνησε το 2005 από το AEGEAN DX GROUP πού έχει και 
την ευθύνη της διαχείρισης, προβολής και εξέλιξης του προγράµµατος. 

Το GIOTA στηρίζεται από την διαδικτυακή περιοδική έκδοση των Ελλήνων 
Ραδιοερασιτεχνών 5-9 Report (www.5-9report.gr) πού είναι και ο χορηγός 
επικοινωνίας του Greek Islands On The Air award programme. 

 

Το GIOTA στηρίζεται από την ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
«ΕΡΚΑ» SZ8S πού είναι και ο οικονοµικός χορηγός του Greek Islands On The Air 
award programme. 

 

Το GIOTA υποστηρίζεται από το σύνολο τών ραδιοερασιτεχνικών ενώσεων, συλλόγων 
και οµάδων των Ελληνικών νήσων. 

 

 

     

 

Όµως γιατί GIOTA αφού έχουµε το ΙΟΤΑ ; 

 

Χωρίς αµφιβολία το Islands On The Air IOTA award programme της RSGB έχει δώσει µεγάλη  
ραδιοερασιτεχνική ώθηση στα νησιά διεθνώς και κατ’ επέκταση και στα Ελληνικά νησιά. 

 

Όµως το ΙΟΤΑ βασίζεται σε ΟΜΑ∆ΕΣ νησιών (islands group) µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει 
ενδιαφέρον ενεργοποίησης µικρότερων νησίδων, βραχονησίδων ή ακόµη και βράχων, πού 
ανήκουν σε ευρύτερες οµάδες οι οποίες ενεργοποιούνται εύκολα µε την επίσκεψη σε κάποιο 
µεγαλύτερο νησί. 
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Για παράδειγµα δεν υπάρχει ενδιαφέρον ενεργοποίησης του Καστελλόριζου (IOTA EU 001) 
επτά ώρες µε το πλοίο Νοτιοανατολικά της Ρόδου. Ή των νησίδων Σοφράνα (IOTA EU-001 
οµοίως) 60 µίλια Βορειοδυτικά της Καρπάθου αφού στην ίδια οµάδα ανήκουν η Ρόδος ή η 
Κώς όπως και άλλα µεγάλα νησιά εύκολης επισκεψηµότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κεντρική ιδέα γύρο απ’ την οποία κινείτε το GIOTA είναι να υπάρχει ενδιαφέρον 
ενεργοποίησης του καθ’ ενός νησιού  χωριστά.  

Γι’ αυτό τον λόγο έχουµε χαρακτηρίσει χωριστά το κάθε νησί µε ένα αριθµό αναφοράς 
(reference number). 

Θεωρούµε ότι ο µεγάλος ενθουσιασµός πού παρατηρείται τον τελευταίο καιρό για 
ενεργοποίηση νήσων νησίδων και βραχονησίδων των Ελληνικών Θαλασσών από πολλές 
Ελληνικές DX οµάδες και παρέες, όπως επίσης και από επισκέπτες συναδέλφους 
ραδιοερασιτέχνες άλλων χωρών, θα γίνει ακόµη µεγαλύτερος µιάς και θα υπάρχει ξεχωριστό 
ενδιαφέρον τώρα πλέον για κάθε ένα νησί, νησίδα βραχονησίδα ή και βράχο των Ελληνικών 
Θαλασσών. 

 

Αυτό είναι και το πνεύµα πού διέπει την δηµιουργία του  

Greek Islands On The Air GIOTA award programme. 

 

Όµως το GIOTA Award Programme συµπεριλαµβάνει στους επίσηµους καταλόγους του, τους 
αριθµούς αναφοράς των νήσων πού ανήκουν στα Islands Group του ΙΟΤΑ δίπλα στους 
αριθµούς αναφοράς του GIOTA, αναγνωρίζοντας έτσι την µεγάλη προσφορά στους 
νησιωτικούς σταθµούς, του ΙΟΤΑ Award Programme της RSGB.  
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ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ GIOTA 

 
Ποιά νησιά µετράνε. 

 

Γιά το GIOTA Award Programme µετράνε όλα τα νησιά, νησίδες, βραχονησίδες και βράχοι 
των Ελληνικών Θαλασσών πού σηµειώνονται ονοµαστικά στους χάρτες κλίµακας 1:500.000 
της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας. Σ’ αυτούς τους χάρτες σηµειώνονται και άλλα 
νησιά χωρίς να φέρουν ονοµασία. Σ’ αυτά τα νησιά θα επεκταθεί προσεχώς το GIOTA. 

Για τις ανάγκες του Greek Islands On The Air award programme, GIOTA, τα νησιά των 
Ελληνικών Θαλασσών πού µετράνε για τα βραβεία του GIOTA, έχουν κατανεµηθεί σε πέντε 
(5) γεωγραφικές περιοχές σύµφωνα µε την κατανοµή πού ακολουθείτε από την 
Υδρογραφική Υπηρεσία του Ελληνικού Πολεµικού Ναυτικού. 

Τα νησιά των 5 γεωγραφικών περιοχών αναφέρονται στους επίσηµους πίνακες του GIOTA 
πάνω στους οποίους βασίζεται το Greek Islands On The Air award programme.  

Οι πέντε (5) γεωγραφικές περιοχές είναι: 

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΒΟΡΕΙΟΝ ΤΜΗΜΑ 

NORTHERN AIGAION SEA           SV8 

NAS  001 – 128 
Περιλαµβάνει καταγραφή 128 νήσων, νησίδων, βραχονησίδων και βράχων. 

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΝΟΤΙΟΝ ΤΜΗΜΑ 

SOUTHERN AIGAION SEA        SV8 

SAS  001 – 108 
Περιλαµβάνει καταγραφή 108 νήσων, νησίδων, βραχονησίδων και βράχων. 

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΝΟΤΙΟΝ ΤΜΗΜΑ.   

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΣ  DODEKANISOS       SV5 

DKS 001 - 063 
Περιλαµβάνει καταγραφή 63 νήσων, νησίδων, βραχονησίδων και βράχων. 

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΝΟΤΙΟΝ ΤΜΗΜΑ 

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΡΗΤΗΣ 

SOUTHERN AIGAION SEA 

KRITIKO SEA        SV9 

KRS  001 – 022 
Περιλαµβάνει καταγραφή 22 νήσων, νησίδων, βραχονησίδων και βράχων. 

ΙΟΝΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ      

IONION SEA       SV8 

INS 001 – 046 
Περιλαµβάνει καταγραφή 46 νήσων, νησίδων, βραχονησίδων και βράχων. 

 

Οι αναλυτικοί πίνακες των πέντε γεωγραφικών περιοχών του GIOTA παρουσιάζονται στο 
τέλος των κανονισµών  
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Τά Βραβεία – Πιστοποιητικά του GIOTA 
 

Τα βραβεία εκδίδονται από: 

 

Το Aegean Dx Group. 

Την περιοδική διαδικτυακή έκδοση των Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών 5-9 Report   

Την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου.     ΕΡΚΑ SZ8S 

Τα βραβεία απονέµονται από το AEGEAN DX GROUP, µετά από την προσκόµιση των 
απαραίτητων αποδεικτικών : 

Σε αδειούχους ραδιοερασιτέχνες πού έχουν επιτύχει αµφίδροµη επικοινωνία, σύµφωνα µε 
τους κανόνες της Υπηρεσίας του Ραδιοερασιτέχνη, µε αδειούχους ραδιοερασιτέχνες πού 
εκπέµπουν από τα νησιά πού µετράνε για το GIOTA AWARD Programme και αναφέρονται 
στους επίσηµους καταλόγους των πέντε γεωγραφικών περιοχών του προγράµµατος. 

Απονέµονται επίσης, µε την προσκόµιση των απαραίτητων αποδεικτικών. 

Σε DXpeditioners αδειούχους ραδιοερασιτέχνες πού εκπέµπουν σύµφωνα µε τους κανόνες 
της Υπηρεσίας του Ραδιοερασιτέχνη, από τα νησιά πού µετράνε για το GIOTA AWARD Pro-
gramme και αναφέρονται στους επίσηµους καταλόγους των πέντε γεωγραφικών περιοχών 
του προγράµµατος. 

Απονέµονται επίσης, µε την προσκόµιση των απαραίτητων αποδεικτικών. 

Σε SWLers πού πραγµατοποιούν ακροάσεις σύµφωνα µε τους διεθνείς κανόνες του SWLing, 
αµφίδροµων επικοινωνιών µεταξύ αδειούχων ραδιοερασιτεχνών και DXpeditioners πού 
εκπέµπουν σύµφωνα µε τους κανόνες της Υπηρεσίας του Ραδιοερασιτέχνη, από νησιά πού 
µετράνε για το GIOTA AWARD Programme και αναφέρονται στους επίσηµους καταλόγους 
των πέντε γεωγραφικών περιοχών του προγράµµατος.   

  
Τα πέντε  Βραβεία – Πιστοποιητικά πού 
παρέχονται από το  Greek Islands On The Air 
«GIOTA» award programme, είναι τα παρά 
κάτω: 

 

GIOTA  10 HELLENIC ISLANDS                 

 

GIOTA   POSEIDON AWARD 

30 HELLENIC ISLANDS 

 

GIOTA  BIG BLUE AWARD 

60 HELLENIC ISLANDS 

 

GIOTA DXPEDITIONERS 

3 HELLENIC ISLANDS 

 

GIOTA DXPEDITIONERS 

ODYSSEY AWARD 

6 HELLENIC ISLANDS  
  GIOTA 10 HELLENIC ISLANDS  basic award  
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Οι προϋποθέσεις απόκτησης των βραβείων είναι: 

 

Για το «GIOTA - 10 HELLENIC ISLANDS» 

Αυτό είναι και το Βασικό Βραβείο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσει κάποιος πού 
ενδιαφέρεται για το GIOTA. 

Απαιτούνται τουλάχιστον 10 επιβεβαιωµένες επαφές µε 10 διαφορετικά νησιά πού 
αναφέρονται στους καταλόγους του GIOTA.   Όµως πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον από µία 
επαφή µε νησί από κάθε µία από τις πέντε ξεχωριστές γεωγραφικές περιοχές πού είναι 
χωρισµένα τα Ελληνικά νησιά σύµφωνα µε τους καταλόγους του GIOTA.  

∆ηλαδή πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει επαφή τουλάχιστον από ένα νησί των περιοχών:  

 

                         NORTHERN AIGAION SEA  NAS 

   SOUTHERN AIGAION SEA      SAS           

        DODEKANISOS                       DKS 

        KRITIKO SEA          KRS                                 

        IONION SEA                           INS 

 

Πέντε νησιά λοιπόν και άλλα πέντε νησιά από οποιαδήποτε των παρά πάνω γεωγραφικών 
περιοχών.   Σύνολο 10 νησιά. 

 

Για το «GIOTA POSEIDON AWARD - 30 HELLENIC ISLANDS » 

 

Απαιτούνται τουλάχιστον 30 επιβεβαιωµένες επαφές µε 30 διαφορετικά νησιά πού 
αναφέρονται στους καταλόγους του GIOTA.  (µείον τα 10 νησιά του GIOTA 10) 

Απαραίτητη προϋπόθεση της απόκτησης πρώτα του «GIOTA - 10 HELLENIC ISLANDS» 

 

Για το «GIOTA BIG BLUE AWARD - 60 HELLENIC ISLANDS» 

 

Απαιτούνται τουλάχιστον 60 επιβεβαιωµένες επαφές µε 60 διαφορετικά νησιά πού 
αναφέρονται στους καταλόγους του GIOTA. (µείον τα 30 νησιά του GIOTA POSEIDON) 

Απαραίτητη προϋπόθεση της απόκτησης πρώτα του « GIOTA POSEIDON AWARD - 30 HEL-
LENIC ISLANDS » 

 

Για το «GIOTA DXPEDITIONERS - 3 HELLENIC ISLANDS» 

 

Απαιτείται η πραγµατοποίηση ραδιοερασιτεχνικών εκποµπών σύµφωνα µε τους κανόνες της 
Υπηρεσίας του Ραδιοερασιτέχνη, τουλάχιστον από τρία διαφορετικά νησιά πού αναφέρονται 
στους καταλόγους του GIOTA της ίδιας ή διαφορετικής γεωγραφικής περιοχής. 

 

Για το «GIOTA DXPEDITIONERS ODYSSEY AWARD 6 HELLENIC ISLANDS» 

 

Απαιτείται η πραγµατοποίηση ραδιοερασιτεχνικών εκποµπών σύµφωνα µε τους κανόνες της 
Υπηρεσίας του Ραδιοερασιτέχνη, τουλάχιστον από έξη διαφορετικά νησιά πού αναφέρονται 
στους καταλόγους του GIOTA τής ίδιας ή διαφορετικής γεωγραφικής περιοχής. 

Απαραίτητη προϋπόθεση της απόκτησης πρώτα του  «GIOTA DXPEDITIONERS - 3 HELLENIC 
ISLANDS»  
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ΟΙ  ΕΠΑΦΕΣ 
Όλες οι επαφές πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί από την ίδια DXCC περιοχή.                    
∆εκτές για το GIOTA Award Programme γίνονται οι επαφές πού έχουν πραγµατοποιηθεί 
µετά από την 01/01/1995.           
Οι επαφές πρέπει να έχουν γίνει από αδειούχους ραδιοερασιτέχνες και να είναι στις 
ραδιοερασιτεχνικές µπάντες τις οποίες προβλέπει η άδειά τους.       
Η επιτροπή του GIOTA Award Programme διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει αντίγραφο της 
ραδιοερασιτεχνικής άδειας.  ∆εκτές γίνονται επαφές πού έχουν πραγµατοποιηθεί σε 
οποιαδήποτε ραδιοερασιτεχνική µπάντα και σε οποιαδήποτε από τα ακόλουθα modes: SSB, 
CW, DIGI.        Βραβεία για µία µπάντα ή ένα mode δεν χορηγούνται. 

Επαφές πού έχουν πραγµατοποιήσει «land mobile» σταθµοί είναι αποδεκτές αρκεί να έχουν 
γίνει από την ίδια DXCC περιοχή.            
Επαφές πού έχουν πραγµατοποιηθεί από «maritime mobile» σταθµούς είναι αποδεκτές 
αρκεί να έχουν γίνει από την ίδια DXCC περιοχή.                             
Η πραγµατοποίηση των επαφών αποδεικνύεται µόνο µε την κατάθεση των QSL καρτών, ή 
φωτοαντιγράφων τους, ή ψηφιακών αντιγράφων τους (scanning)  

Οι QSL κάρτες. 
Για να είναι έγκυρη µία QSL κάρτα για το GIOTA Award Programme πρέπει απαραιτήτως να 
αναφέρει τυπωµένο, ή µε σφραγίδα ή στην έντυπη ετικέτα της κάρτας, το όνοµα του νησιού 
όπως αυτό αναφέρεται στους καταλόγους του GIOTA. 

∆εν είναι απαραίτητο να αναφέρεται το reference number του νησιού, αν και η επιτροπή του 
GIOTA Award Programme προτρέπει για την αναγραφή του.                                                
Πώς να ετοιµάσετε τά δικαιολογητικά για το πρώτο σας βραβείο GIOTA. 

Το πρώτο βραβείο από το οποίο πρέπει να ξεκινήστε είναι το  «GIOTA - 10 HELLENIC IS-
LANDS» Συγκεντρώστε από την συλλογή καρτών σας όλες τις κάρτες πού έχετε από 
Ελληνικά νησιά.      Αφού συµβουλευτείτε τους καταλόγους του GIOTA πού ακολουθούν 
παρά κάτω, βρείτε από µία επιβεβαιωµένη επαφή (QSL κάρτα) από ένα νησί από κάθε µία 
από τις πέντε  γεωγραφικές περιοχές του GIOTA. Μετά βρείτε άλλες πέντε QSL κάρτες από 
άλλα πέντε διαφορετικά νησιά τά οποία αναφέρονται σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή 
του GIOTA. Τακτοποιήστε τις κάρτες κατά σειρά σύµφωνα µε τους αριθµούς πού 
αντιστοιχούν σε κάθε νησί από τους καταλόγους του GIOTA. 

Κάντε µία αριθµητική λίστα σύµφωνα µε τις κάρτες σας όπως στο παράδειγµά: 

 

GIOTA Ref             Island            Call sing 

 

NAS 037         ΘΑΣΟΣ             SV8xxx  1 

NAS 079         ΣΚΙΑΘΟΣ         SV8xxx  2 

NAS 088         ΕΥΒΟΙΑ           SV8xxx  3 

SAS 006             ΣΑΜΟΣ             SV8xxx  4 

SAS 040             ΣΑΛΑΜΙΝΑ       SV8xxx  5 

DKS 006             ΡΟ∆ΟΣ             SV5xxx  6 

DKS 020         ΑΣΤΑΚΙ∆Α         SV5xxx  7 

KRS 005             ΚΡΗΤΗ             SV9xxx  8 

KRS 021             ΓΑΥ∆ΟΣ           SV9xxx  9  

INS  004         ΚΥΘΗΡΑ          SV8xxx  10  

INS  015         ΖΑΚΥΝΘΟΣ      SV8xxx  11 

 

Καλό είναι να βάλετε µία δύο επαφές παρά πάνω από τις 10 για να καλύψετε κάποια πού 
µπορεί να απορριφθεί. 
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Στο τέλος της λίστας γράψτε καθαρά τό όνοµά σας τό επίθετό σας καί τό χαρακτηριστικό 
κλήσεως. Την ταχυδροµική  και ηλεκτρονική σας διεύθυνση καί το τηλέφωνό σας. 

Την παρά πάνω λίστα µπορείτε να την φτιάξετε και σε WORD ή EXCEL 

Φωτοτυπήστε ή σκανάρετε σε JPG τις κάρτες και από τις δύο πλευρές. 

Βάλτε την λίστα µαζί µε τις φωτοτυπίες των καρτών σε ένα φάκελο και ταχυδροµήστε τα 
στην διεύθυνση: 

 

AEGEAN DX GROUP 

ΤΑΧ. ΘΥΡ.  4 

831 00 

ΣΑΜΟΣ 

 

Ή επισυνάψτε την λίστα πού έχετε κάνει σε WORD ή EXCEL και τις σκαναρισµένες σε JPG 
κάρτες και στείλτε τα όλα µε ένα e-mail στην διεύθυνση του GIOTA Manager, Βασίλη 
Τζανέλλη SV8CYV    tzanellis@sam.forthnet.gr 

Θα παραλάβετε το βραβείο σας ταχυδροµικά µετά περίπου από ένα µήνα. 

 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 
  

Τά βραβεία χορηγούνται δωρεάν. 

Οι Έλληνες ραδιοερασιτέχνες πρέπει να στείλουν 3 Ευρώ για να καλυφθούν τά έξοδα 
συσκευασίας καί αποστολής.  Για όποιους επιθυµούν να στείλουν κουπόνια απαιτούνται 5 
IRC.  Για τους εκτός Ελλάδος ραδιοερασιτέχνες το κόστος συσκευασίας και αποστολής είναι 
5 Ευρώ ή 8 IRC. 

Οι προϋποθέσεις απόκτησης των βραβείων τών DXPEDITIONERS είναι: 

  

GIOTA DXPEDITIONERS 

3 HELLENIC ISLANDS 

Απαιτείται η πραγµατοποίηση ραδιοερασιτεχνικών εκποµπών σύµφωνα µε τους κανόνες της 
Υπηρεσίας του ραδιοερασιτέχνη, τουλάχιστον από 3  διαφορετικά νησιά πού αναφέρονται 
στους καταλόγους του GIOTA στην ίδια ή διαφορετική γεωγραφική περιοχή. 

Η πραγµατοποίηση ραδιοερασιτεχνικών εκποµπών από DXPEDITIONERS σε ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΑ 
ΝΗΣΙΑ πού περιλαµβάνονται στους καταλόγους του GIOTA Award Programme 
αποδεικνύονται µε: 

Φωτοαντίγραφα ή ψηφιακά αντίγραφα των εισιτηρίων του µέσου µε το οποίο έγινε η 
µετάβαση στο νησί. Πρέπει να φαίνεται καθαρά η ηµεροµηνία άφιξης και αναχώρησης. 

Σχετικές φωτογραφίες του σταθµού και της ή των κεραιών πού να δείχνουν ότι 
εγκατασταθήκαν  στο νησί. 

Φωτοτυπηµένο ή ψηφιακό αντίγραφο (scanning) και των δύο πλευρών, της QSL κάρτας πού 
χρησιµοποιήθηκε για την επιβεβαίωση τών επαφών πού πραγµατοποιήθηκαν από το νησί. Η 
αναγραφή του ονόµατος του νησιού και ο αριθµός GIOTA είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
την εγκυρότητα των καρτών 

Από το συµβούλιο του GIOTA είναι επιθυµητή , χωρίς όµως να είναι υποχρεωτική η 
κατάθεση αντιγράφου του ηµερολογίου του σταθµού για να υπάρξει δυνατότητα 
δηµιουργίας βάσης δεδοµένων για καλύτερο και σωστότερο έλεγχο των αιτούντων βραβείων 
GIOTA.  
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Η πραγµατοποίηση ραδιοερασιτεχνικών εκποµπών από 
DXPEDITIONERS  σε ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ πού 
περιλαµβάνονται στους καταλόγους του GIOTA Award Pro-
gramme τα οποία δεν έχουν συγκοινωνιακή σύνδεση µε 
µέσα µαζικής µεταφοράς αποδεικνύονται µε: 

∆ήλωση των DXPEDITIONERS στην οποία να αναφέρεται το 
είδος του µέσου πού χρησιµοποιήθηκε για την µετάβαση 
της οµάδας στο νησί, π.χ. ταχύπλοο σκάφος, ή αλιευτικό 
σκάφος. Τά πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη του µέσου, όπως 
ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση και τηλέφωνο 
επικοινωνίας, καθώς επίσης και το όνοµα του σκάφους και 
τόν αριθµό νηολογίου του. 

Φωτογραφία µε τον ραδιοερασιτεχνικό εξοπλισµό και την οµάδα επί του σκάφους. 

Σχετικές φωτογραφίες του σταθµού και της ή των κεραιών πού να δείχνουν ότι 
εγκαταστάθηκαν  στο νησί. 

Φωτοτυπηµένο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο (scanning) της QSL κάρτας πού χρησιµοποιήθηκε 
για την επιβεβαίωση τών επαφών πού πραγµατοποιήθηκαν από το νησί. 

Από το συµβούλιο του GIOTA είναι επιθυµητή , χωρίς όµως να είναι υποχρεωτική η 
κατάθεση αντιγράφου του ηµερολογίου του σταθµού για να υπάρξει δυνατότητα 
δηµιουργίας βάσης δεδοµένων για καλύτερο και σωστότερο έλεγχο των αιτούντων βραβείων 
GIOTA     Εκποµπές από αγκυροβοληµένα σκάφη γίνονται δεκτές αρκεί οι κεραίες να είναι 
εγκατεστηµένες στην ακτή του νησιού. 

 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ DXPEDITIONERS 
 

Τά βραβεία χορηγούνται δωρεάν. 

Οι Έλληνες ραδιοερασιτέχνες DXPEDITIONERS πρέπει να στείλουν 3 Ευρώ για να 
καλυφθούν τά έξοδα συσκευασίας καί αποστολής.  

Για όποιους επιθυµούν να στείλουν κουπόνια απαιτούνται 5 IRC.   

Για τους εκτός Ελλάδος ραδιοερασιτέχνες DXPEDITIONERS το κόστος συσκευασίας και 
αποστολής είναι 5 Ευρώ ή 8 IRC. 

 

 

 

 

GIOTA Honour Roll and Annual Listing 
 

 

 

Στην διαδικτυακή τοποθεσία του GIOTA θα δηµοσιεύονται τά ονόµατα όσων έχουν 
αποκτήσει κάποιο από τά GIOTA βραβεία µαζί µε τον αριθµό νησιών πού έχουν 
επιβεβαιώσει.  

Στην Annual List θα υπάρχουν τά ονόµατα µε τά διακριτικά κλήσεως όλων όσων έχουν 
επιτύχει µέχρι 29 επιβεβαιωµένες επαφές . 

Όσοι έχουν από 30 και πάνω θα συµπεριλαµβάνονται στο Honour Roll 

Τό Honour Roll και το Annual List θα δηµοσιεύονται επίσης στο τεύχος Ιανουαρίου κάθε 
νέου έτους στο 5-9 Report. (www.5-9report.gr ) 
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ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ GIOTA 
 

Όπως είπαµε παρά πάνω, γιά το GIOTA Award Programme µετράνε όλα τα νησιά, νησίδες, 
βραχονησίδες και βράχοι των Ελληνικών Θαλασσών πού σηµειώνονται ονοµαστικά στους 
χάρτες κλίµακας 1:500.000 της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας. 

Για τις ανάγκες του Greek Islands On The Air award programme, GIOTA, τα νησιά των 
Ελληνικών Θαλασσών πού µετράνε για τα βραβεία του GIOTA, έχουν κατανεµηθεί σε πέντε 
(5) γεωγραφικές περιοχές σύµφωνα µε την κατανοµή πού ακολουθείτε στους χάρτες τής 
Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Πολεµικού Ναυτικού. 

Τα νησιά των 5 αυτών  γεωγραφικών περιοχών αναφέρονται στους επίσηµους πίνακες του 
GIOTA πάνω στους οποίους βασίζεται το Greek Islands On The Air award programme.  

Κάθε πίνακας µιάς γεωγραφικής περιοχής περιλαµβάνει κάθε νησί µε την επίσηµη ονοµασία 
του. Επίσης η ονοµασία αναγράφεται µε λατινικούς χαρακτήρες. 

 

Κάθε νησί χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασµό γραµµάτων και αριθµού. 

Πρόκειται για το reference number. 

 

       Παράδειγµα:             NAS 011  ΨΑΡΑ   PSARA  EU 049 

 

Το πρόθεµα NAS σηµαίνει ότι το νησί ανήκει στο γεωγραφικό διαµέρισµα του Βορείου 
Αιγαίου (Northern Aegean Sea) και το επίθεµα αριθµός 11 είναι ο αύξων αριθµός του νησιού 
στους καταλόγους του GIOTA. 

Ακολουθεί η ονοµασία του νησιού µε λατινικούς χαρακτήρες και στην συνέχεια το  

IOTA reference number εάν τό νησί µετράει για το IOTA award programme της RSGB. 

 

Ακολουθούν οι πίνακες του GIOTA. 

 

 

 

                   Για την οµάδα υποστήριξης του  

      Greek Islands On The Air award programme 

                       Βασίλης Τζανέλλης SV8CYV 

      ∆ιαχειριστής του GIOTA Award Programme 

                             tzanellis@sam.forthnet.gr 
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ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑ 
ΑΥΤΗ Η ΑΓΝΩΣΤΗ! ΓΝΩΣΤΗ ΜΑΣ!! 

 

Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 

SV1NK 

sv1nk@hotmail.com 

Φίλοι µου γειά σας, δεν υπάρχει ραδιοερασιτεχνική συζήτηση που σε κάποια στιγµή να µην περιστραφεί γύρω από 
τις κεραίες και τη διάδοση. 

Με τις κεραίες θα ασχοληθούµε κάποια άλλη στιγµή. Σήµερα θα ασχοληθούµε µε την Ιονόσφαιρα και τη διάδοση 
των Ραδιοκυµάτων ή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων µέσα από αυτήν. 

Με τον τρόπο αυτό ευελπιστώ  να δοθούν επαρκείς εξηγήσεις στα ερωτήµατα και τις απορίες των συναδέλφων 
Ραδιοερασιτεχνών, που ασχολούνται µε την Ιονόσφαιρα και τη διάδοση. Αρχικά θα πρέπει να εξηγήσουµε  το 
περιεχόµενο ορισµένων λέξεων που χρησιµοποιούµε ώστε να είναι πρακτικά εύκολο να καταλάβουµε τη λιγοστή! 
θεωρία που περιέχει το άρθρο που διαβάζετε, και να γίνουν κατανοητοί οι µηχανισµοί µέσω των οποίων 
δηµιουργούνται τα ιονοσφαιρικά στρώµατα και η ανάκλαση των Ραδιοκυµάτων σε αυτά. 

Τι είναι λοιπόν η Ιονόσφαιρα και ο Ιονισµός των αερίων της; 

Η Ιονόσφαιρα είναι το τµήµα εκείνο της Ατµόσφαιρας που περιβάλλει την Γή µας και στο οποίο η Ηλιακή 
ακτινοβολία δηµιουργεί το φαινόµενο του Ιονισµού. 

Στα εξωτερικά στρώµατα της ατµόσφαιρας η πυκνότητα του αέρα είναι µικρή µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν 
αρκετά µόρια ανά τετραγωνικό εκατοστό  για να δηµιουργηθούν συνθήκες Ιονισµού. Κατεβαίνοντας όµως 
προς την επιφάνεια της Γής και µπαίνοντας στα εσωτερικά στρώµατα της ατµόσφαιρας, ο αέρας πυκνώνει µε 
αποτέλεσµα τα µόρια του από κάποιο ύψος και µετά να είναι αρκετά πυκνά ώστε να είναι δυνατός ο ιονισµός 
τους. Επειδή η πυκνότητα του αέρα δεν είναι σταθερή, για το λόγο αυτό και το ύψος από το οποίο αρχίζει ο 
ιονισµός δεν είναι σταθερό, µεταβάλλεται ανάλογα κυρίως µε το γεωγραφικό πλάτος της γης, την εποχή, 
την ένταση της Ηλιακής δραστηριότητας κλπ. 
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Ο Ιονισµός τώρα είναι ένα φυσικό φαινόµενο που συµβαίνει στα αέρια που βρίσκονται µέσα στα εσωτερικά 
στρώµατα της Ατµόσφαιρας εξ αιτίας της Ηλιακής ακτινοβολίας. Η ηλιακή ακτινοβολία όταν πέσει µε κάποια 
ένταση επάνω στα µόρια των αερίων προκαλεί µεταβολή στην ηλεκτρική τους κατάσταση. Αποτέλεσµα αυτού είναι 
να δηµιουργείται µια ηλεκτρική δραστηριότητα ανταλλαγής ηλεκτρονίων µεταξύ των αερίων, δηλαδή Ιονισµό. Η 
ανταλλαγή ηλεκτρονίων µεταξύ των αερίων της ατµόσφαιρας εξ αιτίας της ηλιακής ακτινοβολίας ονοµάζεται 
Ιονισµός. 

Είναι φανερό λοιπόν ότι όσο πιο έντονη είναι η ηλιακή δραστηριότητα – ακτινοβολία, τόσο πιο έντονος Ιονισµός 
υπάρχει. 

 

Τι είναι τα Ιονοσφαιρικά Στρώµατα; 

Η Ηλιακή ακτινοβολία καθώς κατευθύνεται από τα ανώτερα στρώµατα της Ατµόσφαιρας προς την επιφάνεια της 
γης, συναντά διάφορα στρώµατα αέρα  των οποίων η πυκνότητα αυξάνει καθώς πλησιάζουµε προς τη γη ενώ 
συγχρόνως η έντασή της εξασθενεί εξ αιτίας της απορρόφησης που υφίσταται από τα πυκνά µόρια του αέρα. 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  272727   

Έτσι δηµιουργούνται διάφορες περιοχές ιονισµένων αερίων µε σχετικά σταθερές συνθήκες ιονισµού και σε σχετικά 
σταθερά ύψη από την επιφάνεια της γης. 

Οι περιοχές αυτές που έχουν σχετικά σταθερή πυκνότητα ιονισµού και σταθερότητα ύψους ονοµάζονται 
ιονοσφαιρικά στρώµατα και µετρήσεις µε ειδικές διατάξεις ποµπών – δεκτών  έδειξαν ότι τα στρώµατα αυτά έχουν 
καθηµερινή παρουσία,  µεταβολή πυκνότητας – ύψους – πάχους, ανάλογα µε την ώρα του 24ώρου, και ανάλογα 
µε την εποχή του έτους, την ένταση της Ηλιακής δραστηριότητας κλπ. 

 

 

Τα στρώµατα αυτά αναλυτικά είναι: 

 

Το D,  

       Το οποίο εµφανίζεται µόνο κατά την διάρκεια της ηµέρας, και  εξαφανίζεται την νύχτα. Μελέτες απέδειξαν ότι 
λειτουργεί     περισσότερο σαν εξασθενητής παρά σαν ανακλαστήρας των  ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων ιδίως στις 
περιπτώσεις έντονων  ηλιακών  διαταραχών ή ισχυρών διαταραχών του µαγνητικού πεδίου  της γής. 
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   Όµως είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την  ραδιοερασιτεχνική  περιοχή των 136 ΚΗΖ,  στην συχνότητα αυτή το 
στρώµα D  λειτουργεί  σαν σφαιρικός κυµατοδηγός, βοηθώντας την διάδοσή  τους σε πολύ µεγάλες αποστάσεις.  
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Εµφανίζεται σε ύψος 70 ~ 90 ΚΜ  από την επιφάνεια της γής, αλλά η µορφή του ακόµη δεν µας είναι  πλήρως 
γνωστή!    Το στρώµα D απορροφά ισχυρά τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα στην  ραδιοερασιτεχνική περιοχή των 
160m, για το λόγο αυτό η διάδοση  των 160m κατά την διάρκεια της ηµέρας είναι φτωχή ενώ αυξάνει  
κατακόρυφα την νύχτα που το στρώµα D εξαφανίζεται  

       

 Εξασθενεί και τα βραχέα κύµατα, περισσότερο στην χαµηλή περιοχή    και λιγότερο έως καθόλου στην υψηλή 
περιοχή τους. 

    2.2      Το E, 

Εµφανίζεται πάνω από το στρώµα D, και παίρνει τη µέγιστη τιµή του κατά τις µεσηµβρινές ώρες. Έχει 24ωρη 
παρουσία αλλά η πυκνότητα των ηλεκτρονίων του πέφτει κατά την διάρκεια της νύχτας. Σχηµατίζεται σε ύψος 
120 ~ 130 ΚΜ και έχει µέσο πάχος 15 ~ 20 ΚΜ. 

Στα κατώτερα στρώµατα του Ε και στην Ραδιοερασιτεχνική περιοχή των 160m παρατηρείται το ιονοσφαιρικό 
φαινόµενο της «ηχούς». Το Ε είναι πολύ ευαίσθητο στις µεταβολές του 11ους ηλιακού κύκλου. Κατά το πέρασµα 
από το ελάχιστο στο µέγιστο του 11ους κύκλου η πυκνότητα των ηλεκτρονίων του αυξάνει από 1,4 έως 3 φορές. 
Στο στρώµα Ε οφείλουµε την ανάκλαση  µε ελάχιστες απώλειες των Ραδιοκυµάτων στην Ραδιοερασιτεχνική 
περιοχή των 160m.  Έτσι η διάδοση στα 160m ακολουθεί τη συµπεριφορά του στρώµατος Ε 

    

 2.2         Το Ε σποραδικό 

∆εν πρόκειται για ένα  στρώµα µε συγκεκριµένο ύψος – πάχος – µέση πυκνότητα ηλεκτρονίων και συγκεκριµένες 
ιδιότητες. Πρόκειται για περιστασιακές συγκεντρώσεις νεφών ηλεκτρονίων κάτω – µέσα – ή επάνω από το στρώµα 
Ε αλλά και κάποιες φορές µέσα στο στρώµα F1, των οποίων η διάρκεια, η ώρα,  η εποχή, και η πυκνότητα των 
ηλεκτρονίων τους ποικίλει, είναι ασταθή και µπορεί να   έχουν διάρκεια ζωής από λίγα λεπτά έως ώρες ολόκληρες.  
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Επειδή δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουµε  σαν απλοί ραδιοερασιτέχνες αν πρόκειται για ένα ή περισσότερα νέφη 
ηλεκτρονίων, δίνουµε την γενική ονοµασία Ε σποραδικό και το αντιµετωπίζουµε σαν ένα ενιαίο στρώµα µε 
µεταβαλλόµενα – ασταθή χαρακτηριστικά και διάρκεια ζωής.  

Υπάρχει όµως ένα νέφος ηλεκτρονίων το οποίο σχηµατίζεται µέσα στο στρώµα F1 και κοντά στο Ε 
αρκετά τακτικά, έχει διάρκεια, και είναι ιδιαίτερα ανακλαστικό, αυτό είναι το πραγµατικό Εσπορ, αλλά η 
ύπαρξή του εντοπίζεται µόνο µε επιστηµονικά όργανα.  

Για τους Ραδιοερασιτέχνες το Εσποραδικό είναι σηµαντικό γιατί σε αυτό ανακλώνται οι 50 – 70 – 145 
ΜΗΖ και γίνονται καταπληκτικά DX σε SSB Mode. 

    

Το Ε2 

Εµφανίζεται πάνω από το Ε, σε ύψος 130 – 150 ΚΜ, πρόκειται για ένα επίσης σποραδικό στρώµα, αλλά 
η πυκνότητα των ηλεκτρονίων του, και οι ιδιότητές του είναι ανάλογες µε αυτές του στρώµατος Ε. 
Βοηθά στη διάδοση των 160 και 80m 

 

  

Το F 

Εµφανίζεται πάνω από το στρώµα E,  το ύψος του κυµαίνεται από 250 ~ 450 ΚΜ, ενώ το πάχος του 
κυµαίνεται από 100 ~ 300 ΚΜ. Το στρώµα F  είναι η χαρά των Ραδιοερασιτεχνών αφού σε αυτό 
ανακλώνται τα βραχέα κύµατα 80 – 10m .  Είναι ένα πολύ ευαίσθητο στρώµα λόγω του ότι βρίσκεται 
πολύ κοντά στον Ήλιο και πρώτο δέχεται την ηλιακή ακτινοβολία. Έτσι τον χειµώνα το στρώµα F  είναι 
ενιαίο, ενώ το καλοκαίρι χωρίζεται σε δύο στρώµατα: το F1   που βρίσκεται σε ύψος 230 ΚΜ µε πάχος 
30 ~ 80 ΚΜ, και το F2 σε ύψος 350 ~ 450 ΚΜ και πάχος 100 ~ 300 ΚΜ. 
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Τη µεγαλύτερη πυκνότητα ηλεκτρονίων την έχει κατά την διάρκεια της ηµέρας, ενώ κατά την διάρκεια της νύχτας 
η πυκνότητα πέφτει αισθητά. Το ύψος και το πάχος των στρωµάτων του F µεταβάλλονται ανάλογα µε την ώρα του 
24ώρου, για το λόγο αυτό και στα βραχέα κύµατα σε διαφορετικές ώρες ακούς σταθµούς από διαφορετικές 
περιοχές του πλανήτη. 

Μετά τη δύση του ηλίου και κατά τη διάρκεια της νύχτας το ενεργό ύψος του στρώµατος F έχει τις ίδιες περίπου 
τιµές τόσο κατά το χειµώνα όσο και κατά το καλοκαίρι για την Εύκρατη γεωγραφική ζώνη που βρίσκεται η Ελλάδα.  
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Το καλοκαίρι το στρώµα F διαιρείται σε δύο στρώµατα το F1  και F2. Το ενεργό ύψος του στρώµατος F1 
ελαττώνεται το µεσηµέρι, ενώ του F2 αυξάνει!! Το απόγευµα συµβαίνει το αντίθετο, το ενεργό ύψος του 
στρώµατος F1 αυξάνει, ενώ του F2 ελαττώνεται!! Το ενεργό ύψος του F2 ελαττώνεται επίσης το Χειµώνα µετά την 
ανατολή του Ηλίου. 

Ελπίζοντας ότι έχουµε εξηγήσει αρκετά τις έννοιες, Ιονόσφαιρά- Ιονισµός και Ιονοσφαιρικά στρώµατα D,E,F, 
µπορούµε να εξηγήσουµε το µηχανισµό ανάκλασης των ραδιοκυµάτων στα Ιονοσφαιρικά στρώµατα, και να 
γνωρίσουµε καλύτερα πώς διαδίδεται το σήµα µας όταν κάνουµε τοπικά ή DX QSO. 

 

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΡΑ∆ΙΟΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ 
 

Εκπέµποντας ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα από την κεραία µας, αυτό ταξιδεύει µέσα στην Ατµόσφαιρα έως ότου 
συναντήσει το πρώτο ιονοσφαιρικό στρώµα. Όταν έρθει σε επαφή µε αυτό, τα ιονισµένα σωµατίδια του 
ιονοσφαιρικού στρώµατος αρχίζουν να ταλαντεύονται στην ίδια συχνότητα µε αυτή του  ηλεκτροµαγνητικού 
κύµατος που εκπέµψαµε. Αν ο αριθµός των ιονισµένων σωµατιδίων είναι αρκετά µεγάλος σε σχέση µε τη 
συχνότητα που τα βάζει σε ταλάντωση, τότε λειτουργούν σαν ανακλαστήρας και το ηλεκτροµαγνητικό κύµα 
καµπυλώνει και επιστρέφει πίσω στη γή.  

 

Είναι φανερό ότι µεταξύ του σταθµού εκποµπής και του σηµείου στο οποίο το σήµα επιστρέφει στη γη υπάρχει 
µια νεκρή ζώνη η οποία λέγεται ζώνη σιγής.  Έτσι όσο πιο ψηλά ανακλάται το σήµα, τόσο µεγαλύτερη ζώνη 
σιγής έχουµε. ∆είτε το παραπάνω σχήµα. Εντελώς ενδεικτικά φαίνεται ότι η  ζώνη σιγής των 40m είναι 
διπλάσια από τη ζώνη σιγής των 160m, και η ζώνη σιγής των 10m είναι 3πλάσια από αυτή των 40m. 
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Στις χαµηλές συχνότητες πχ 136 ΚΗΖ -1.800 ΚΗΖ – 3.500 ΚΗΖ ο αριθµός των ιονισµένων σωµατιδίων που 
απαιτούνται για να ανακλαστεί ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα είναι µικρός, ενώ όσο ανεβαίνουµε σε συχνότητα πχ 
21 ΜΗΖ – 24,5 ΜΗΖ – 28 ΜΗΖ τόσο µεγαλύτερος αριθµός ιονισµένων σωµατιδίων απαιτείται για να ανακλαστεί.   

Αν ο αριθµός των ιονισµένων σωµατιδίων  δεν είναι αρκετά µεγάλος σε σχέση µε την συχνότητα που τα βάζει σε 
ταλάντωση, τότε το ηλεκτροµαγνητικό κύµα διαπερνά το στρώµα  αυτό και ταξιδεύει προς το επόµενο 
ιονοσφαιρικό στρώµα. Αν κανένα ιονοσφαιρικό στρώµα δεν έχει αρκετά µεγάλο αριθµό ιονισµένων σωµατιδίων για 
να καµπυλώσει το ηλεκτροµαγνητικό κύµα πίσω στη γή, και το ίδιο το ηλεκτροµαγνητικό κύµα έχει αρκετή ισχύ 
(αχ αυτά τα Linear!!) τότε διαπερνά την Ιονόσφαιρα και ταξιδεύει στο διάστηµα. 

Στο ταξίδι του το 
ηλεκτροµαγνητικό κύµα µέσα στα 
ιονοσφαιρικά στρώµατα χάνει 
σταδιακά ένα µέρος της ισχύος του 
σε µορφή θερµότητας. Τα χαµηλά 
ιονοσφαιρικά στρώµατα που έχουν 
µεγάλη πυκνότητα λειτουργούν 
περισσότερο σαν εξασθενητές των 
Ραδιοκυµάτων παρά σαν 
ανακλαστήρες, κλασικό παράδειγµα 
το στρώµα D!!  

Έτσι  οι σταθµοί µε µέση ή µεγάλη 
ισχύ έχουν µεγαλύτερες 
πιθανότητες να ανακλαστεί το σήµα 
τους πίσω στην γη, αντίθετα  από 
ένα σταθµό µικρής ισχύος ή QRP. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο 
αντανακλαστικός ρόλος των Ιονοσφαιρικών στρωµάτων πρακτικά περιορίζεται στους 30 ΜΗΖ. Από εκεί και πάνω η 
ιονόσφαιρα είναι διαφανής, πλήν ειδικών περιπτώσεων πχ Ε σποραδικό. 
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Η ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ Ο ΕΝ∆ΕΚΑΕΤΗΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 
Εκτός από τη µεταβολή της πυκνότητας των Ιονοσφαιρικών στρωµάτων κατά 
την διάρκεια του 24ωρου,  τα Ιονοσφαιρικά στρώµατα µεταβάλλονται ανάλογα 
µε τον 11η κύκλο των ηλιακών κηλίδων, ο αριθµός των οποίων αυξοµειώνεται 
από το ελάχιστο στο µέγιστο σε χρονικό διάστηµα 11 περίπου χρόνων. ∆εν 
υπάρχει κάποιος τρόπος να γνωρίζουµε ακριβώς τη συµπεριφορά των ηλιακών 
κηλίδων. Από παρατηρήσεις, εµπειρικούς υπολογισµούς και µαθηµατικά 
µοντέλα µέσω Η/Υ, έχουµε κάποια ικανοποιητική προσέγγιση. Σε κάθε 
περίπτωση όµως για εµάς τους Ραδιοερασιτέχνες ο 11ης κύκλος είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικός. 

Η αυξηµένη ηλιακή δραστηριότητα απελευθερώνει µεγάλα ποσά υπεριώδους 
ακτινοβολίας η οποία ευθύνεται σε µεγάλο ποσοστό για τον βαθµό Ιονισµού 
της Ιονόσφαιρας. Ανάλογα µε τον 11η κύκλο η πυκνότητα του ιονισµού 
αυξάνεται από 1,4 έως 3 φορές περισσότερο από την πυκνότητα που 
υπάρχει στο κατώτερο σηµείο του 11ους κύκλου  

Έτσι κατά τη διάρκεια της κορύφωσης του 11ους κύκλου  έχουµε επαρκείς 
ποσότητες ιονισµού στην ατµόσφαιρα ώστε να κάνουµε απίστευτα QSO, σε 
φανταστικές συχνότητες και µε πολύ µικρή ισχύ.  

Ελαττούµενης της ηλιακής δραστηριότητας ελαττώνεται 
και ο ιονισµός της ατµόσφαιρας µε αποτέλεσµα τα DX QSO 
να γίνονται δυσκολότερα, να απαιτείται µεγαλύτερη ισχύς 
και καλύτερα κεραιοσυστήµατα.  

Όλα τα παραπάνω για εµάς τους Ραδιοερασιτέχνες λένε τα 
εξής: 

Όταν είµαστε  λίγο πρίν την κορύφωση του 11ους κύκλου, 
κατά την κορύφωση και λίγο µετά, κάνουµε φανταστικά 
DX! σε όλες τις Ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες αλλά 
κυρίως στις υψηλές, από 14 ΜΗΖ έως 29,7 ΜΗΖ, εύκολα 
και χωρίς ιδιαίτερα µεγάλη ισχύ. 

Όταν ο 11ης κύκλος βρίσκεται στο κατώτερο σηµείο του ή 
στα πρώτα χρόνια πηγαίνοντας προς την κορυφή ή µερικά 
χρόνια µετά την κορύφωσή του, τα DX γίνονται πιο 
δύσκολα, κυρίως στις χαµηλές συχνότητες, από 14 ΜΗΖ 
και κάτω, απαιτείται µεγαλύτερη ισχύς και καλύτερα 
κεραιοσυστήµατα. 

ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΘΥΕΛΛΕΣ!! 

Ω! Ναι!! Εκτός από τις επίγειες θύελλες που προκαλούν 
ένα σωρό καταστροφές και προβλήµατα στους 
Ραδιοερασιτέχνες – και όχι µόνο, σπασµένες κεραίες, 
πύργοι κατεστραµµένοι, ρότορες διαλυµένοι, κλπ κλπ 
κλπ, οι Ραδιοερασιτέχνες έχουν να αντιµετωπίσουν ΚΑΙ 
τις Ιονοσφαιρικές Θύελλες!! 

Οι Ιονοσφαιρικές θύελλες προκαλούνται από την 
αποδέσµευση µεγάλων ποσοτήτων ενέργειας από τον 
Ήλιο µετά από µια συνήθως ισχυρή Ηλιακή έκλαµψη. 

Τεράστιες ποσότητες φoρτισµένων σωµατιδίων, αλλά και ισχυρές ποσότητες Ηλιακής ακτινοβολίας 
έρχονται σε επαφή µε τη γη διαταράσσοντας τόσο το µαγνητικό πεδίο, όσο και την Ιονόσφαιρα. 
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Η µεταβολή του µαγνητικού πεδίου της γης σε συνδυασµό µε την κατακόρυφη 
αύξηση του ιονισµού προξενεί την ξαφνική διακοπή των Επικοινωνιών από – 
συνήθως - τους 20 ΜΗΖ και κάτω.  

Πρόκειται µια άσχηµη κατάσταση δεδοµένου του ότι η διακοπή µπορεί να κρατήσει 
από µερικές ώρες έως και µέρες.  

Άντε να είστε σε Dx petition!! και να συµβεί αυτό!!   Ή να χάσετε τη Ραδιοχώρα που 
ψάχνατε τόσο καιρό για να πάρετε εκείνο το Award!!. ∆ράµα!!! 

Οι Ιονοσφαιρικές θύελλες επιδρούν σε όλη τη γήινη ατµόσφαιρα. Στις πολικές 
περιοχές οι ιονοσφαιρικές θύελλες είναι πολύ πιο έντονες  και γίνονται ηπιότερες 

όσο πλησιάζουµε προς τον Ισηµερινό. 

Στους πόλους αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις και ψηλά στις εύκρατες περιοχές, 
έχουµε την εµφάνιση του πολικού ΣΕΛΑΣ. 

Στον Ισηµερινό οι ιονοσφαιρικές θύελλες εµφανίζονται µε µια µικρή καθυστέρηση 
σε σχέση µε τους πόλους, αλλά και εκεί το αποτέλεσµα είναι η διακοπή των 
επικοινωνιών. Η διακοπή των επικοινωνιών γίνεται λόγω του υπερβολικού 
ιονισµού της ατµόσφαιρας οπότε εξαφανίζεται η εκ στρωµάτων σύσταση των 
ανωτέρων στρωµάτων της ατµόσφαιρας και η υπερβολική  αύξηση της πυκνότητας 
των ηλεκτρονίων στην περιοχή του στρώµατος  D µε αποτέλεσµα να απορροφά και  
την ενέργεια των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων που έρχονται σε επαφή µε αυτό. 

 

ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑ!! 
Η τροπόσφαιρά είναι το κοµµάτι εκείνο της ατµόσφαιρας που ξεκινά 
από την επιφάνεια της γης – θάλασσας, και φτάνει σε ένα ύψος 12 
ΚΜ. Μέσα στην Τροπόσφαιρα ζούµε και κινούµαστε, πετάνε τα 
αεροπλάνα, και σχηµατίζονται τα σύννεφα και οι καταιγίδες. 

Βρίσκεται ακριβώς κάτω από την περιοχή σχηµατισµού του 
στρώµατος D, και σε φυσιολογικές συνθήκες είναι περιοχή  χαµηλού 
ιονισµού. Είναι η περιοχή στην οποία αναπτύσσονται οι 
ηλεκτροστατικοί θόρυβοι QRN οι οποίοι ταλαιπωρούν τα αυτιά µας 
όταν κάνουµε DX  µε άσχηµο καιρό. Όµως η τροπόσφαιρα επιδρά  
στη διάδοση των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων σε όλες τις 
Ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες κυρίως όµως στην περιοχή των 
160m σε όλη την διάρκεια του χρόνου. Τους δε καλοκαιρινούς 
µήνες και όταν ο 11ης κύκλος βρίσκεται σε αρκετά υψηλό σηµείο 
έχουµε πολύ καλή τροποσφαιρική διάδοση ακόµη και στα 2m.  Σε 
περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, χιονιού, χαλαζιού, κλπ 
παρατηρείται σχετική εξασθένηση των σηµάτων στην περιοχή των 
70cm, και 23cm, ενώ πολλές φορές η ύπαρξη νεφών έχει αποδειχθεί ευνοϊκή για τη διάδοση των σηµάτων στις 
συχνότητες των 50-70 και 145 ΜΗΖ. Τέλος η τροπόσφαιρα παίζει κυρίαρχο ρόλο στις Ραδιοερασιτεχνικές 
συχνότητες από 1,2 GHZ και πάνω. 

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ  ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΗΧΟΥΣ!!! 
Αν νοµίζεται ότι έχουµε ηχώ µόνο όταν φωνάζουµε πάνω από ένα φαράγγι κάνετε λάθος!!! Φωνάζοντας CQ DX 
THIS IS SVxxxx µπορεί ο ανταποκριτής µας να ακούει τους  φθόγγους της κλήσης µας να επαναλαµβάνονται µε 
µικρή καθυστέρηση δηµιουργώντας µια ενοχλητική ηχώ! Αν πάλι καλείτε σε CW, CQ DX DE SVxxxx, µπορεί να 
ακούει να επαναλαµβάνονται τα σήµατα µορς που ήδη έχετε στείλει να 
αλλοιώνουν την συνολική εικόνα του σήµατος που εκπέµπετε. 

Είναι ένα  φυσικό φαινόµενο που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1923!!! 
(πρόσφατα! Ηι.. Ηι), σε επικοινωνία που έγινε µεταξύ σταθµών από το Ριο 
Ιανέιρο στο Βερολίνο και αντίστροφα. Εκτεταµένη έρευνα  απο 47 σταθµούς 
σε διάφορες χώρες που έγινε στην περιοχή των 10 ~ 21 ΜΗΖ επιβεβαίωσε την 
ύπαρξη του φαινοµένου. 
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Πώς εκδηλώνεται το φαινόµενο της ηχούς; Στη µέν 
Ραδιοτηλεφωνία µε το ενοχλητικό φαινόµενο της επανάληψης 
των λέξεων µε χρονική καθυστέρηση 0,13 δευτερολέπτων 
περίπου, στη δε Ραδιοτηλεγραφία µε την παρεµβολή σηµάτων 
µορς µε τήν ίδια χρονική καθυστέρηση. Η συχνότητα που 
εµφανίζεται η Ιονοσφαιρική ηχώ,  εξαρτάται από την ώρα του 
24ωρου, την εποχή του έτους, και τη σύσταση της Ιονόσφαιρας 
τη χρονική εκείνη στιγµή. Έχει αποδειχθεί ότι το φαινόµενο της 
ηχούς διαδίδεται καλύτερα κατά µήκος του τόξου του Μεγίστου 
κύκλου που περνά κοντά από την ζώνη του λυκόφωτος., (Gray 
Line).   

Υπάρχουν δύο τύποι ηχούς: 

Η Κυκλική ηχώ     

Στην περίπτωση της οποίας το σήµα του σταθµού µας αφού 
φτάσει στον σταθµό λήψης συνεχίζει σχηµατίζοντας µια έως και 
τρείς!! πλήρεις περιστροφές γύρω από τη γη.  

Η Αντίστροφη Ηχώ 

Στην περίπτωση της αντίστροφης ηχούς, έχουµε δύο σήµατα τα 
οποία ξεκινούν από τον ίδιο σταθµό εκποµπής και ακολουθούν 
δύο εκ διαµέτρου αντίθετους δρόµους για να καταλήξουν στον 
σταθµό λήψης µε χρονική διαφορά 0,13 δευτερολέπτων περίπου. 

Το φαινόµενο αυτό συνήθως συµβαίνει σε σταθµούς µεγάλης 
σχετικά ισχύος οπότε οι QRP µην φοβάστε! Το σήµα σας δεν έχει 
φόβο αλλοίωσης από ηχώ!! Ηι...Ηι!! 

Αγαπητοί συνάδελφοι ένα τόσο µεγάλο θέµα όπως η Ιονόσφαιρα 
δεν είναι δυνατόν να περιγραφεί σε µεγαλύτερη έκταση στα 
πλαίσια του Ιντερνετικού περιοδικού µας. Προσπάθησα όµως να 
προσανατολίσω τις λίγες αυτές πληροφορίες όσο περισσότερο 
είναι δυνατόν στον Ραδιοερασιτεχνικό χώρο και τα 
ραδιοερασιτεχνικά ενδιαφέροντα. 

Ελπίζω να µη σας απογοήτευσα.  

Σε επόµενο τεύχος θα ασχοληθούµε πιο αναλυτικά µε επιµέρους θέµατα διάδοσης των Ραδιοερασιτενικών 
συχνοτήτων.  

 

Μέχρι τότε πολλά – πολλά 73! Σε όλους και καλά 

 de SV1NK  Μάκης 

Το 5-9 Report καλωσορίζει στις σελίδες του τον αγαπητό συνάδελφο 
SV1NK, Μάκη Μανωλάτο.      Ο Μάκης θα γράφει για θέµατα διάδοσης 
και άλλα σχετικά. Θεωρούµε τήν άµεση ανταπόκριση του στο κάλεσµα 
για κάλυψη της σχετικής σελίδας πού έλειπε από το περιοδικό µας, 
αντανακλά την εκτίµηση πού έχει το 5-9 Report στο σώµα των Ελλήνων 
Ραδιοερασιτεχνών. 

Ο SV1NK γνωρίζει σε βάθος το θέµα του τρόπου της διάδοσης των 
ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.  

Με τά όµορφα Ελληνικά του και την µεταδοτικότητά του, είναι σίγουρο ότι θα µοιραστεί τις γνώσεις 
του µε όλους εµάς.     Μάκη SV1NK, όλοι εµείς σε καλωσορίζουµε στο 5-9 Report… 

 

                                                                         Από την συντακτική επιτροπή.  
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Γεύση από… Γεύση από…   
Field DayField Day  

Γράφει ο 

  ∆ηµήτριος Αναστασιάδης 

        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ανία του καλοκαιριού και η µεγάλη αναµονή για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέµβρη ήταν οι αιτίες που 
προετοίµασα τα κεραιοσυστήµατα για το Field Day ’07 αµέσως µετά το ∆εκαπενταύγουστο, στον καθιερωµένο 
πάντα χώρο που πηγαίνω, στον Ποταµό Επανοµής. 8 στρέµµατα χωράφι, ανοικτός ορίζοντας και ο Θερµαϊκός σε 
µικρή απόσταση. 

 Την ίδια περίοδο στην Πελοπόννησο γινόταν κάτι ανεπανάληπτο. Οι καταστροφές και το χειρότερο, οι απώλειες 
ανθρώπινων ζωών ήταν κάτι που συγκλόνισε το πανελλήνιο και  όχι µόνο. 

Συµµετέχοντας στο ∆.Σ. της Ε.Ρ.Β.Ε. οµόφωνα αποφασίσαµε να συνεισφέρουµε οικονοµικά στους 
πληγέντες από την πρώτη κιόλας στιγµή, 

Η αναβολή του Field Day ήταν αναµενόµενη, όπως και έγινε, και πιθανόν να πραγµατοποιηθεί τον Οκτώβρη 
σύµφωνα µε την ανακοίνωση από την Ε.Ε.Ρ.  

Για να µην πάει χαµένη η όλη προετοιµασία, αποφασίσαµε µε τους συνήθως ύποπτους συνεργάτες, τον ∆ηµήτρη 
SW2HRJ και Θεµιστοκλή SW2HQF (SV2GWY’s junior), να δοκιµάσουµε κάτι άλλο, την κατηγορία ένας σταθµός, 
πολλοί χειριστές.  

Φυσικά OXI διαγωνιστηκά, αλλά απλή συµµετοχή µόνο και µόνο για να δώσουµε πόντους και multipliers στους 
ξένους Hams.   

Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  373737   
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Ο υλικοτεχνικός εξοπλισµός ήταν: 

Ποµποδέκτης Kenwood TS-2000 

Tροφοδοτικό Alinco 40A 

Ηλεκτρογεννήτρια 2,2KVa 

Ρότορας YAESU G250 

Κεραία 10/12/15/17/20m Mini Beam Butternut HF5B 

Κεραία 40m Half slopper  

Κεραία 80m Half Slopper 

Ground Radial Kit (32 radials) 

Πύργος US Military τηλεσκοπικός fiberglass ! ! ! 

 

Η Beam είχε δοκιµαστεί και στο FD ’06, οπότε η συµπεριφορά της ήταν γνωστή, ελαφριά, αποδοτική και µε στενό 
λοβό. Οι καινούριοι παίκτες ήταν ο πύργος και τα sloppers, που άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις.  

Πρώτη φορά έφτιαχνα slopper, αλλά όταν έχεις σύµµαχο τη βιβλιογραφία (ARRL Antenna Handbook) τα 
αποτελέσµατα είναι δεδοµένα. Απλή στην κατασκευή, καλή απόδοση και µε δυνατότητα περιστροφής. Να έχεις 
3~6dBd directivity στα 40 και 80µ είναι «όνειρο». Το µειονέκτηµα ήταν το κόστος. 500 µέτρα καλώδια NYAF επί 
0,45= 225,- euros. 

Ο λόγος αυτού του µήκους είναι το Ground Radial Kit. 16 radials για κάθε µπάντα, ήταν αρκετά καλά. Ένα µικρό 
πρόβληµα στην προσαρµογή, ειδικά στα 80µ, δεν µας επέτρεψαν να έχουµε µεγάλο bandwidth, επειδή έπρεπε να 
συµβιβαστούµε στο ύψος των <10µ του πύργου. 

Ο δε πύργος US army, ήταν τηλεσκοπικός µε lift και masts fiberglass Φ65!!. Όσοι έχετε στήσει την GP4 (GR 
army) θα καταλάβετε. Σταθεροποιείται πρώτα το lift στο έδαφος (έχει και σαούλι –τρελλλλοί είναι αυτοί οι 
αµερικάνοι-), τροφοδοτείς κοµµάτι-κοµµάτι τον ιστός σου βάζοντας κάθε ένα στη «θαλάµη», ενώ η ανύψωση 
γίνεται µε 2 µανιβέλες (γρανάζια και αλυσίδα).  

∆εν υπήρχαν τρίγωνα επιτόνων, αλλά αυτό ήταν κάτι που ξεπεράστηκε σχετικά εύκολα. Καθ’ όλη την «έπαρση» ο 
∆ηµήτρης (HRJ) απλά κρατούσε τα επίτονα τεντωµένα στις ειδικές τροχαλίες της βάσης. 

Το πιο εύκολο ήταν η σύνδεση των radials στο homemade πλαίσιο και το άπλωµά τους στο χωράφι συµµετρικά, 
κρατώντας ίσες αποστάσεις, Έτσι το ανέλαβε ο Θεµιστοκλής (HQF).  

Η πρώτη επαφή ήταν στις 13:45UTC (DK0FT/P) ενώ η τελευταία στις12:24 (VR2C). Παρατήρησα όµως ότι 
συγκριτικά µε πέρυσι (2006) και πρόπερσι (2005) οι συµµετέχοντες πρέπει να ήταν λιγότεροι. Ελεύθερη 
συχνότητα έβρισκες πανεύκολα και χωρίς ιδιαίτερο QRM. 

 Με τη διάδοση να µην είναι και στα καλύτερά της, συνολικά  είχαµε 444 επαφές και στις 5 Ηπείρους (AF, AS, NA, 
SA, OC, EU) µερικές πολύ καλές όπως 5R8, 9M6, JI, K6, V55, VE, YV1, ZS. Οι SV σταθµοί που ακούστηκαν ήταν 
οι SV2CNE, SV5CJQ/P και SZ2L/P. 

 

Επιτυχία για µένα ήταν τo new one HK3.  

 

Η µεγαλύτερη όµως επιτυχία, ήταν η δήλωση του HRJ, ότι θα ξεκινήσει από ∆ευτέρα µαθήµατα στην Ε.Ρ.Β.Ε. για 
CW, ενώ ο HQF υποσχέθηκε δραστηριοποίησή σαν 2nd operator στο QTH µας.  

 

Τι παραπάνω να ζητήσει κανείς από αυτά. Ο φίλος σου και το παιδί σου να ασπάζονται αυτό που ασχολείσαι και να 
θέλουν να το κάνουν κοµµάτι τους.   

 

∆ε γνωρίζω εάν θα διαγωνιστώ στο Field Day ’07 όποτε αυτό πραγµατοποιηθεί, είτε λόγω καιρού είτε λόγω 
επαγγελµατικών υποχρεώσεων, αλλά  το σίγουρο όµως είναι ότι τη FIELD δόση µας την πήραµε και µε το 
παραπάνω.   

 

Always QRV de sv2gwy 

 

Ακολουθεί ή µικρή µας ιστορία σε Φώτο – διήγηµα… 

Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  383838   
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Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  393939   

GWYmasts: fiberglass mast Φ65  

το Lift µε το Ground Radial Kit 
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Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  404040   

HRG_GWY1: Προετοιµασία Beam 

HRJ dis: Πως πάει η διάδοση?  
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Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  414141   

GWY_HQF: HQF GWY_HQF: HQF Υπό το βλέµµα του πατρός Υπό το βλέµµα του πατρός GWYGWY  

GWYf: καµάρι ε? 
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…το πρώτο ηλιοβασίλεµα του Σεπτέµβρη, αφιερωµένο 
εξαιρετικά από την ΕΡΒΕ… σε όλους τους αναγνώστες του   

5-9 Report !!! 

Λίγο πριν την υποστολή… 
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Κ Α Θ Ε Τ Η      Κ Ε Ρ Α Ι Α 
(Μέρος Γ’) 

Γράφει ο Ντίνος Νοµικός – SV1GK 
  

Α Ν Τ Ι Σ Τ Α Σ Η   Α Κ Τ Ι Ν Ο Β Ο Λ Ι Α Σ 

(RADIATION  RESISTANCE) 
 

Ας υποθέσουµε ότι έχουµε την γνωστή µας συνδεσµολογία , 
Ποµπός – Γραµµή Μεταφοράς – Κεραία  και ότι η γραµµή 
µεταφοράς είναι τέλεια προσαρµοσµένη τόσο µε τον ποµπό όσο 
και µε την κεραία (Σχήµα 1) .  

Αν µελετήσουµε θεωρητικά το θέµα θα διαπιστώσουµε ότι ο 
ποµπός µας βλέπει την κεραία σαν ένα ωµικό φορτίο (resistive 
load)  και η ισχύς που παράγεται από αυτόν µεταφέρεται εξ’ 
ολοκλήρου στην κεραία σύµφωνα µε τον τύπο :                                             

 

Όπου Ιε είναι η ενεργός τιµή του ρεύµατος εισόδου της κεραίας και R είναι η αντίσταση του φορτίου που 
παρουσιάζει η κεραία . 

Όλη λοιπόν η ενέργεια που απορροφάται από αυτήν την αντίσταση µετατρέπεται σε ηλεκτροµαγνητική 

ακτινοβολία .     Αν λύσουµε ως προς R τον παραπάνω τύπο θα βρούµε ότι:       

                            

Αυτή λοιπόν η «ωφέλιµη» αντίσταση ονοµάζεται Αντίσταση Ακτινοβολίας της κεραίας . 

Η αντίσταση ακτινοβολίας µιας κεραίας είναι ένα υποθετικό µέγεθος µεγάλης θεωρητικής σηµασίας και αποτελεί 
βασική παράµετρο αξιολόγησης µιας κεραίας . 

Πρακτικά θα µπορούσαµε να την ορίσουµε σαν την ωµική αντίσταση ενός κυκλώµατος η οποία θα απορροφούσε 
το ίδιο ποσό ενέργειας µε αυτό που θα ακτινοβολείτο από την κεραία . 

Αποδεικνύεται ότι : Αν ένα δίπολο παρουσιάζει οµοιόµορφη κατανοµή ρεύµατος , τότε η αντίσταση 
ακτινοβολίας στο σηµείο τροφοδοσίας του θα δίνεται από τον τύπο:    

 

Ειδικά µάλιστα στην περίπτωση που έχουµε ένα κάθετο µονόπολο µήκους λ/4 , η αντίσταση 
ακτινοβολίας του θα είναι η µισή από αυτήν που παρουσιάζει το δίπολο , δηλαδή :    

Όπου L είναι το µήκος της κεραίας σε µέτρα και λ είναι το µήκος κύµατος της κεραίας σε 
µέτρα . 

Όπως βλέπουµε από τους παραπάνω τύπους , η αντίσταση ακτινοβολίας µιας κεραίας είναι ανάλογη του 
τετραγώνου του µήκους της , γι’ αυτό και η µεταβολή της έχει µια παραβολική 
µορφή , όπως άλλωστε φαίνεται και από το (Σχήµα 2) . 

Βέβαια όλα αυτά συµβαίνουν σε θεωρητικό  επίπεδο , στην πράξη όµως τα 
πράγµατα είναι λίγο διαφορετικά . Όπως ξέρουµε η σύνθετη αντίσταση που 

εµφανίζεται στο σηµείο τροφοδοσίας µιας κεραίας δίνεται από τον τύπο : Z=R+jX   
(5-9report , τεύχος 67) , δηλαδή έχουµε έναν µιγαδικό αριθµό όπου το φανταστικό 

µέρος του , δηλαδή το Χ , αποτελεί την συνολική αντίδραση (χωρητική ή επαγωγική) 
που παρουσιάζει η κεραία , και το πραγµατικό µέρος του , δηλαδή το R , 

αποτελείται: (α) από την αντίσταση ακτινοβολίας  Rrad , µέσω της οποίας 
υπολογίζεται η ισχύς που ακτινοβολεί η κεραία , και (β) από την συνολική αντίσταση 

απωλειών Rloss που παρουσιάζει η κεραία και µέσω της οποίας υπολογίζονται οι 

διάφορες απώλειες της κεραίας , ισχύει µάλιστα ότι :                R=Rrad+Rloss                  
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Προκειµένου δε να υπολογίσουµε την απόδοση µιας κεραίας µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον τύπο :              

   

 

Παρατήρηση: Από τον παραπάνω τύπο διαπιστώνουµε ότι η απόδοση µιας κεραίας είναι ανάλογη 
της αντίστασης ακτινοβολίας της , που σηµαίνει ότι , όσο µεγαλύτερη είναι η αντίσταση ακτινοβολίας , 
τόσο µεγαλύτερη θα είναι και η απόδοση της κεραίας . 

Άρα µέληµά  µας σε κάθε κατασκευή κεραίας και ειδικά της κάθετης , είναι να κρατάµε την αντίσταση 
ακτινοβολίας της σε όσο µεγαλύτερα επίπεδα γίνεται . 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ  1ον 
Ας υποθέσουµε ότι έχουµε µια κάθετη κεραία µήκους λ/4 , συντονισµένη για την µπάντα των 20 

µέτρων , η οποία είναι τοποθετηµένη πάνω από τέλεια αγώγιµο έδαφος . 

Τότε , όπως γνωρίζουµε (5-9report,τεύχος 68) , η αντίσταση ακτινοβολίας στο σηµείο τροφοδοσίας της 

θα είναι: Rrad=36,5 Ωµ  και έστω ότι όλο το µήκος της κεραίας παρουσιάζει µια καθαρά ωµική αντίσταση  

Rloss=3,5 Ωµ .   
Αν λοιπόν δεχθούµε ότι δεν έχουµε άλλες απώλειες , τότε η απόδοση της κεραίας µας θα είναι: 

100.Rrad/(Rrad+Rloss)=100.36,5/(36,5+3,5) =  3650/40 = 91,25% .    

 Που σηµαίνει ότι , αν τροφοδοτούσαµε την κεραία µας µε µια ισχύ 100 Watts , τότε τα 91,25 Watts θα 
µετατρέπονταν σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ωφέλιµη ισχύς) , και τα υπόλοιπα 8,75 Watts θα χάνονταν υπό 
µορφή θερµότητας στην κεραία (απώλειες) . 

 Συµπέρασµα: Για να πετύχουµε την καλλίτερη δυνατή απόδοση µιας κάθετης κεραίας θα 
πρέπει να µειώνουµε όσο µπορούµε τις απώλειες που δηµιουργούνται σε αυτήν και που προέρχονται 
είτε από τις απώλειες εδάφους , είτε από την καθαρά ωµική αντίσταση που παρουσιάζει η κεραία .  

∆ηλαδή θα πρέπει , για τα µεταλλικά µέρη της κεραίας να χρησιµοποιούµε υλικά µεγάλης 
ηλεκτρικής αγωγιµότητας , όπως π.χ. χάλκινο φαρδύ καλώδιο ή σωλήνα αλουµινίου κλπ. και για τους 
µονωτήρες , πορσελάνη ή άλλο µονωτικό υλικό αρίστης ποιότητας .  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ  2ον   

 Έστω τώρα , ότι την ίδια κεραία του προηγουµένου παραδείγµατος , που ήταν συντονισµένη για την 
µπάντα των 20 µέτρων , την χρησιµοποιούσαµε για να εκπέµψουµε στα 160 µέτρα και αφού βέβαια πρώτα την 
είχαµε προσαρµόσει τέλεια µε την γραµµή µεταφοράς , ώστε να έχει στάσιµα 1:1 . 

 Οπότε θα έχουµε : 

 

 

 

∆ηλαδή η αντίσταση ακτινοβολίας σε αυτήν την περίπτωση θα είναι : Rrad=0,35 Ωµ. 
 Τότε όµως η απόδοσή της θα γίνει:  100.0,35/(0.35+3,5) = 35/3,85 = 9% 

Που σηµαίνει ότι αν την τροφοδοτούσαµε µε 100 Watts , θα εκπέµπαµε µόνο 9 Watts , ενώ τα υπόλοιπα 
91 Watts θα τα χάσουµε υπό µορφή θερµότητας στην κεραία . 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Από τα παραπάνω παραδείγµατα συµπεραίνουµε ότι : 

  Για να έχουµε την µέγιστη δυνατή απόδοση σε µια κάθετη κεραία θα πρέπει :  

1ον Το µήκος της να είναι τουλάχιστον λ/4 για την συχνότητα που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθεί . 

2ον  Να κρατάµε την αντίσταση ακτινοβολίας της σε όσο πιο ψηλές τιµές µπορούµε . 

3ον  Να µειώνουµε όσο το δυνατόν τις διάφορες απώλειες της κεραίας . 
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MULTIBAND  ΚΑΘΕΤΕΣ  ΚΕΡΑΙΕΣ 
Η ανάγκη για εκποµπή σε διάφορες συχνότητες µε την ίδια κεραία , βοήθησε στο να δηµιουργηθούν 

διάφοροι τύποι κεραιών που να έχουν την δυνατότητα multiband 
λειτουργίας . 

Βασικά υπάρχουν δύο τύποι τέτοιων καθέτων κεραιών . 

Αυτές που χρησιµοποιούν traps και αυτές που δεν 
χρησιµοποιούν traps . 

1ον  Κάθετες µε traps : 

Τα δίπολα που χρησιµοποιούν traps τα γνωρίσαµε στο 5-
9report , τεύχος 66 . 

Μια κάθετη κεραία που χρησιµοποιεί traps δεν είναι τίποτε 
άλλο από µισό δίπολο , τοποθετηµένο κάθετα (Σχήµα 3)  και λειτουργεί 
όπως ακριβώς το είχαµε περιγράψει . 

 Φυσικά , για να έχει την καλλίτερη δυνατή απόδοση , θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν οπωσδήποτε radials και µάλιστα στην περίπτωση που η κεραία 
µας τοποθετηθεί σαν ground plane antenna , θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν 4 
radials συντονισµένα για κάθε µπάντα λειτουργίας και τοποθετηµένα σε 
συµµετρική διάταξη µεταξύ τους , όπως φαίνονται στο (Σχήµα 4) . 

Βέβαια , εάν δεν διαθέτουµε τον κατάλληλο χώρο , µπορούµε να τα 
τοποθετήσουµε και µε διαφορετική διάταξη , αλλά τότε θα χάσουµε την 
οµοιόµορφη εκποµπή γύρω από την κεραία .  

Για την καλλίτερη στερέωση των radials στην 
βάση της κεραίας , µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε ειδικές βάσεις που 
κυκλοφορούν στο εµπόριο και είναι 
κατάλληλες γι’ αυτόν τον σκοπό , όπως π.χ. 

αυτή του (Σχήµατος 5) . 

            Επίσης , δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι στην περίπτωση που η κεραία µας 
παρουσιάζει TVI ή RFI , µπορούµε να τα εξαλείψουµε , χρησιµοποιώντας ένα 
coaxial chock στο σηµείο τροφοδοσίας της . 

Ένα τέτοιο chock κατασκευάζεται 
πολύ εύκολα , αρκεί να τυλίξουµε 
γύρω στις 10 σπείρες από το ίδιο το καλώδιο της γραµµής µεταφοράς 
πάνω σε έναν σωλήνα PVC διαµέτρου 120 mm . 

Μια τέτοια κάθετη κεραία , µε τα radials στερεωµένα στην ειδική βάση 
που αναφέραµε και που χρησιµοποιεί ένα coaxial chock , φαίνεται στο 
(Σχήµα 6) . 

Ένα µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν πολλοί ραδιοερασιτέχνες , 
είναι η έλλειψη χώρου για να αναπτυχθούν σωστά τα radials . 

Γι’ αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν ειδικά αντίβαρα που τοποθετούνται 
στην βάση 
της 
κεραίας 
και που 
µπορεί 
κανείς ή 
να τα 

κατασκευάσει ο ίδιος ή να τα προµηθευτεί έτοιµα από 
το εµπόριο . 

Αυτά τα αντίβαρα έχουν σχήµα παραλληλογράµµου 
που έχει διαστάσεις , περίπου 3 µέτρα επί 2 µέτρα 
και είναι κατασκευασµένα ή εξ’ ολοκλήρου από 
σωλήνα αλουµινίου ή από σωλήνα και σύρµα  
(Σχήµα 7 )  
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               Πάντως αν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε radials καλόν είναι να αποφύγετε το αντίβαρο γιατί µε τα radi-
als , έτσι όπως τα περιγράψαµε , η κεραία σας θα έχει  καλλίτερη απόδοση . 

         Οι κάθετες κεραίες µε traps παρουσιάζουν κυρίως τα εξής µειονεκτήµατα : 

1)  Αν στην ίδια κεραία χρησιµοποιούνται πολλά traps , προκειµένου να καλύπτουν πολλές 
µπάντες , υπάρχει η πολύ συνηθισµένη περίπτωση κάποια µπάντα να µη µπορεί να συντονιστεί καλά , 
λόγω της αλληλεπίδρασης των traps . 

2)  Η χρήση πολλών traps δηµιουργεί αισθητές σχετικά απώλειες , που έχουν σαν αποτέλεσµα 
την µείωση της αποδοτικότητάς της . 

3)  Μειώνεται αισθητά το εύρος λειτουργίας της στις µπάντες των χαµηλών συχνοτήτων .  

4)   Αν µια κάθετη κεραία µε traps έχει συνολικό µήκος π.χ. 10 µέτρα , αυτό δεν σηµαίνει ότι 
εκπέµπει µε όλο αυτό το µήκος σε όλες τις συχνότητες . 

Για παράδειγµα , στην συχνότητα των 28 Mc/s χρησιµοποιεί µόνο το κατώτατο τµήµα της , 
που είναι µόλις 2,5 µέτρα . Ενώ στους 21 Mc/s χρησιµοποιεί το ίδιο κατώτατο τµήµα των 28 Mc/s , 
αυξηµένο κατά 0,85 µέτρα , κλπ. (Σχήµα 3) . 

5)   Τα traps θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας , υψηλού Q και πολύ καλά µονωµένα από 
τις καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα από την υγρασία . 

Στο εµπόριο κυκλοφορούν και µερικές κάθετες κεραίες µε traps , όπου αντί για συρµάτινα radials 
µήκους λ/4 , χρησιµοποιούν συνήθως τρείς αλουµινένιους σωλήνες πολύ µικρού µήκους , γύρω στα 1,70 µέτρα ο 
καθένας .  

Πρέπει να έχετε υπ’ όψιν σας ότι η απόδοση αυτών των κεραιών είναι αισθητά µειωµένη και καλόν είναι 
να χρησιµοποιούνται µόνον αφού έχετε εξαντλήσει πρώτα όλα τα περιθώρια τοποθέτησης ενός άλλου είδους 
αντίβαρο .  

           2ον  Κάθετες χωρίς traps:  

                Οι κεραίες αυτές αποτελούνται από έναν σωλήνα αλουµινίου ή σύστηµα 
σωλήνων που µπαίνει ο ένας µέσα στον άλλον έτσι ώστε συνολικά να 
δηµιουργούν ένα µήκος λ/4 µέτρων για την χαµηλότερη µπάντα που θέλουµε να 
λειτουργεί η κεραία .  

Αν για παράδειγµα , θέλουµε η κεραία µας να λειτουργεί στις µπάντες 
των 40 , 20 , 15  και 10 µέτρων , τότε θα πρέπει να έχει µήκος περίπου 10 
µέτρα . Επιπλέον  δε , παρουσιάζει το πλεονέκτηµα ότι για όλες τις µπάντες 
λειτουργεί µε όλο της το µήκος . 

Για να µπορέσει να προσαρµοστεί σε κάθε συχνότητα µε την γραµµή 
µεταφοράς , θα πρέπει να τοποθετηθεί στην βάση της ένα πηνίο , όπου µε 
κατάλληλες λήψεις στις σπείρες του να πετυχαίνουµε την καλλίτερη προσαρµογή 
για κάθε µπάντα λειτουργίας της (Σχήµα 8) . 

 

Το πηνίο αποτελείται από 30 σπείρες σύρµατος εµαγιέ 
διαµέτρου 2 mm , τυλιγµένο σε κύλινδρο διαµέτρου 6 cm , 
έτσι ώστε η µία σπείρα να απέχει από την άλλη περίπου 4 
έως 5 mm .   

Για µεγαλύτερη διευκόλυνση στον συντονισµό , µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί παράλληλα µε αυτό και ένας αραιόφυλος 
µεταβλητός πυκνωτής , χωρητικότητας 100 pF .    

Βέβαια θα µπορούσε κανείς να αποφύγει την χρήση αυτού 
του πηνίου και να χρησιµοποιήσει στην θέση του ένα 
αυτόµατο antenna tuner , οπότε ο συντονισµός της κεραίας 
γίνεται εξαιρετικά απλός και εύκολος (Σχήµα 9) . 

Και στις κάθετες κεραίες που λειτουργούν χωρίς traps 
πρέπει οπωσδήποτε να χρησιµοποιηθούν radials , 
όπως ακριβώς τα περιγράψαµε στα προηγούµενα . 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  474747   

Αρκετοί κατασκευαστές διαθέτουν κάθετες κεραίες χωρίς traps , χρησιµοποιώντας 
διάφορες πατέντες η κάθε µια , όπως π.χ. η GAP antennas , που στο µοντέλο της Τitan 
(Σχήµα 10) , χρησιµοποιεί αντί για radials το ειδικό αντίβαρο που αναφέραµε παραπάνω ή 
η Butternut (Σχήµα 11) , που στα µοντέλα της , χρησιµοποιεί είτε radials (προτιµώνται) , 
είτε αντίβαρο , για όσους δεν διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο . 

 

Οι κάθετες κεραίες χωρίς traps παρουσιάζουν το πλεονέκτηµα ότι µπορούν να 
κατασκευαστούν και να τοποθετηθούν πανεύκολα από τον κάθε ραδιοερασιτέχνη , ενώ 
συγχρόνως δεν εµφανίζουν τα µειονεκτήµατα που παρουσιάζουν οι αντίστοιχες κεραίες µε 
traps .  

Και µια τελευταία συµβουλή : 

Ποτέ µην παρασυρθείτε από τις διαφηµίσεις και αγοράσετε κεραία που 
σας υπόσχονται ότι λειτουργεί χωρίς να χρειάζεται να χρησιµοποιήσετε καθόλου 
radials ή κάποιο άλλου είδους αντίβαρο , και ας λένε ότι παρουσιάζει στάσιµα 1:1 
από 1,5 Mc/s έως 50 Mc/s . 

Οι κεραίες αυτές έχουν εξαιρετικά χαµηλή απόδοση και καλόν είναι να 
αποφεύγονται . 

Περισσότερα όµως για τις κάθετες κεραίες , στο επόµενο τεύχος του 5-9 report . 

Μέχρι τότε , Πολλά 73 

Ντίνος – SV1GK 

ΝΕΑ  ΚΟΜΜΑΤΙΑ...ΝΕΑ  ΚΟΜΜΑΤΙΑ...  



Γράφει ο 

Γέρων Απολλώ ∆οχειαρίτης. 

SV8ASP/A 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι ραδιοερασιτέχνες χαίρετε. 

Με την βοήθεια του Θεού είμαι και πάλι μαζί σας αλλά με πολύ πόνο και θλίψη από τα γεγονότα 
που συγκλόνισαν  την αγαπημένη μας Πατρίδα.  

Δεν  είχα  την  δυνατότητα  να  δω  την  Ελλάδα  μας  στις    φλόγες,  αλλά  από  ανθρώπους  που  μας 
επισκέπτονταν  καθημερινά  μάθαινα  τα  θλιβερά  γεγονότα,  που  μετέτρεψαν  την  καταπράσινη  πατρίδα 
μας μέσα σε λίγες μέρες σε μια έρημο γεμάτη στάχτες και κάρβουνα. Τραγικό πραγματικά το να βλέπει 
κανείς ανθρώπους να γίνονται πυρίκαυστοι στην προσπάθειά τους να σώσουν την ζωή τους ή κάτι από 
την περιουσία τους.  

Πολύ πιο θλιβερό όμως το γεγονός πως οι φωτιές αυτές ήταν βαλτές από «ανθρώπους»  του 21ου 
αιώνα,  μιας  εποχής  που  καυχιέται  για    επιτεύγματά  της  και  τον  τεχνικό  της  πολιτισμό.  Αυθόρμητα 
αναρωτιέται  κανείς  γιατί.  Και  αβίαστα  έρχεται  μέσα  μου  σαν  απάντηση  μια  πολύ  σοφή  ρήση  ενός 
μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας  

    «ο νους που απομακρύνεται από τον Θεό ή θηριώδης ή δαιμονιώδης γίνεται». 

 Έτσι είναι. Εδώ και δεκαετίες από πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες μεθοδεύεται η έξωση του Θεού 
από την ζωή μας. Η Εκκλησία μπήκε στο περιθώριο. Οι κληρικοί και οι πιστοί χλευάζονται. 

     «Θεέ φύγε από μας, τον δρόμο Σου και τις εντολές Σου 

                                                    δεν θέλουμε να τις γνωρίζουμε». 

 Θεοποιήσαμε  την  σάρκα,  το  χρήμα,  την  τρυφή.  Προβάλλουμε  με  κάθε  μέσο  την  ανηθικότητα  και  την 
εγκληματικότητα.  Και  κατάντησαν  οι  άνθρωποι  χωρίς  Χριστό,  χωρίς  Ελλάδα,  χωρίς  ιδανικά,  χωρίς 
πρότυπα, ναρκομανείς, εγκληματίες, άγριοι…. «θηριώδεις και δαιμονιώδεις».  

Ο Θεός να μας ελεήσει και να μας δώσει μετάνοια και επιστροφή στον δρόμο Του, για να σταματήσει το 
κακό. 
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Μέσα  σ’  αυτήν  την  θλιβερή  ατμόσφαιρα,  μεγάλη  παράκληση 
και παραμυθία για τους πονεμένους ανθρώπους ήταν η έλευση 
του αντιγράφου της θαυματουργού Εικόνος της Γοργοϋπηκόου.  
Ἡ  Παναγία  μας  άφησε  για  μια  εβδομάδα  τον  θρόνο  Της  στο 
ομώνυμο παρεκκλήσιο  της Μονῆς  Δοχειαρίου  στο Άγιον Όρος 
και ήλθε στο Μετόχι  της Μονής στον Σοχό Θεσσαλονίκης,  για 
να  δώσει  παρηγοριά  και  ανακούφιση  στους  πονεμένους 
ανθρώπους. Πολλά τα θαύματά Της. Θεραπεύει ασθενείς, δίνει 
παιδιά  σε  άτεκνα  ζευγάρια,  ειρηνεύει  ταραγμένες 
οικογένειες….  Μα  πάνω  απ’  όλα  δείχνει  τον  Χριστό  και  τον 
δρόμο Του στους πλανεμένους από την αμαρτία ανθρώπους.  

Πέρασαν  πολλοί  άνθρωποι,  από  όλη  την  Ελλάδα  και  το 
εξωτερικό,  να  προσκυνήσουν,  να  παρακαλέσουν  και  να 
ευχαριστήσουν την Παναγία για τις πολλαπλές ευεργεσίες που 
καθημερινά μας χαρίζει. 

 Μέσα σ’αυτούς πολλοί ήταν και οι συνάδελφοι που ήλθαν να προσκυνήσουν την Ιερά Εικόνα  και αναφέρω 
ειδικά την γνωστή Ορθόδοξη Ιταλίδα Βερονίκη IK3ZAW, καθηγήτρια πλέον στο Πανεπιστήμιο του BRISTOL, η 
οποία μια ολόκληρη μέρα έτρεχε για να προλάβει να  ‘ναι στο Μετόχι την ημέρα της εορτής, να προσκυνήσει 
την Ιερά Εικόνα και να πάρει την ευλογία της Παναγίας για την νέα θέση που της χάρισε. 

Είναι κι αυτή η επίσκεψη της Παναγίας μας μια προσφορά των μοναχών στους βασανισμένους ανθρώπους. 
Αυτή την διακονία στον πονεμένο άνθρωπο δεν θα σταματήσουμε ποτέ να την προσφέρουμε, αν και αντί για 
ευχαριστώ εισπράττουμε ειρωνείες, χλευασμούς, διωγμούς και… 

 Δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου το συγκλονιστικό γεγονός με τις δύο υπέργηρες μαρτυρικές μοναχές, 
που κακοποιήθηκαν και στραγγαλίστηκαν μένοντας πιστές στα μοναχικά τους καθήκοντα και θυσιάζοντας 
την  ζωή  τους,  για  να  κρατήσουν  ό,  τι  πολυτιμότερο    παρέλαβαν  από  τους  προκατόχους  των.  Με 
πληροφόρησαν άνθρωποι που τις γνώριζαν, ότι πρόκειται περί Οσίων Μοναχών που μόνο καλό μπορούσαν να 
κάνουν  στην  περιοχή  και  να  βοηθούν  καθένα  που  είχε  ανάγκη.  Ακόμη  και  οι  κακοποιοί  ήταν  κάποιοι  απ’ 

αυτούς  που  ευεργετήθηκαν  από  τα  χέρια  τους.  Με 
αγωνία  εκείνες  τις    μέρες  προσπαθούσα  να  μάθω 
κάτι γι’ αυτές τις Οσιομάρτυρες και με πολλή χαρά 
πληροφορήθηκα  ότι  πλήθος  κόσμου  κατέκλυσε 
εκείνες  τις    μέρες  την  Μονή,  περιμένοντας  να 
αποχαιρετίσουν τα στραγγαλισμένα σώματα αυτών 
των  συγχρόνων  Οσίων. Ο  Θεός  επισφράγισε  το 
μαρτύριο  τους με  το  ευώδες άρωμα που σκόρπισαν 
τα  αγιασμένα  τους  σώματα,  τα  οποία  δίνουν 
παρηγοριά  σ’  εκείνους  που  περπατούν  στον  ίσκιο 
τους  και  τις  παρακαλούν  να  πρεσβεύουν  για  την 
πνευματική τους σωτηρία. 

Με  πολλή  λύπη  παρατήρησα  πως  σχεδόν  κανένα 
εκκλησιαστικό    έντυπο δεν ασχολήθηκε με αυτό  το 
θέμα και έτσι ο χρόνος θα τοποθετήσει και αυτό το 
γεγονός μέσα στο μεγάλο μπαούλο,  που  του  έχουν 
πετάξει  το  κλειδί,  για  να  μη  το  βρει  κανείς    και, 
ανοίγοντάς το, μας επαναφέρει την ενθύμηση αυτής 
της θυσίας. 
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Δυστυχώς, στο ίδιο μπαούλο παραμένει και η θυσία του αγωνιστή εθνομάρτυρα Μοναχού που με ένα δικό του 
τρόπο  προσέφερε  τις  υπηρεσίες  του  για  την  απελευθέρωση  της  Πατρίδας  μας.  Επιτρέψτε  μου  να  σας  την 
διηγηθώ.  

Με αξίωσε ο Θεός να γεννηθώ και να περάσω τα πρώτα χρόνια μου στην περιοχή της Λάκκας του Σουλίου και 
καθημερινά  έβλεπα    τον  ήλιο  να  φωτίζει  αυτά  τα  αιματοβαμμένα  χώματα,  όπου  περπάτησαν  και 
αγωνιστήκαν οι ήρωες και οι ηρωΐδες  που κάτω από την σκιά και το ράσο του αγωνιστή καλογέρου Σαμουήλ 
αγωνιζόντουσαν για να κρατήσουν ελεύθερο το Σούλι, που είχε κυριολεκτικά λυσσάξει ο αιμοχαρής πασάς 
των Ιωαννίνων να το καταλάβει. 

Στην  περιοχή  αυτή  της  Λάκκας 
Σουλίου,  ανάμεσα  από  τα 
Δερβίζιανα  και  τα  Μελιανά, 
όπου  δυστυχώς  με  τον  εμφύλιο  
αλληλοσπαραγμό  βρήκαν  τα 
θάνατο  πάρα  πολλοί  αδελφοί 
μας  και  ανάμεσά  τους,  όπως 
πάντα,  και  ιερείς  της  περιοχής, 
ακριβώς απέναντι από τα βουνά 
του  Σουλίου  υπάρχουν  τα 
χαλάσματα  ενός  μικρού 
ασκητηρίου που στην περιοχή οι 
κάτοικοι  το  ονόμαζαν 
«Μοναστήρι». Πολλές φορές πηγαίνοντας από το χωριό μου στο Γυμνάσιο στα Δερβίζιανα περνούσα από εκεί, 
αλλά τότε κανείς δεν μας έλεγε για αυτά, αφού στην περιοχή μας, μέχρι των ημερών μου, κανείς δεν μιλούσε 
για  Μοναχισμό,  παρόλο  που  υπήρχαν  μοναστήρια  εγκαταλελειμμένα,  και  επικρατούσε  η  άποψη  ότι  στα 

Μοναστήρια  πηγαίνουν  οι  δυστυχισμένοι  από  την 
φύση  και  οι  ανήμποροι.  Αυτό  το  μικρό  ορμητήριο 
του  άγνωστου  μέχρι  σήμερα  Μοναχού,  που 
δυστυχώς  κανείς  από  την  περιοχή  δεν 
ενδιαφέρθηκε  να  αναστηλώσει,  ήταν  μια  μικρή 
εκκλησία  και  ένα  μικρό  κελί  κρυμμένο  μέσα  στα 
απόκρημνα βράχια της  περιοχής και ήταν αθέατο 
από  τα  περαστικά  ασκέρια  του  Αλή‐πασά,  που 
καταδυνάστευε την περιοχή και είχε σαν απώτερο 
σκοπό την καταπάτηση του Σουλίου. Μέχρι σήμερα 
η  θέση  όπου  είχε  τα  ασκέρια  του  ο  πασάς  και 
ξεκινούσε για  το Σούλι φέρει  το όνομα «ὁ κάμπος 
του  πασά».  Αυτό  όμως  το  αθέατο  ασκηταριό  είχε 
οπτική  γραμμή  με  τις  κορυφές  του  Σουλίου,  όπου 
ήρωες  της  εθνικής  ελευθερίας  έπαιρναν 
πληροφορίες από τον υπέργηρο αυτό καλόγερο με 
έναν περίεργο και μυστικό τρόπο. Το κελί του προς 
την  πλευρά  του  Σουλίου  ήταν  ανοικτό  και  είχε 
κρεμάσει πολλά κανδήλια. Στη μέση είχε ένα πολύ 
μεγάλο  που  ήταν  και  πάντα  αναμμένο  και  γύρω 
του είχε πάρα πολλά άλλα μικρά.  
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Ο  γεροκαλόγερος  περπατούσε  καθημερινά  την  περιοχή  και  από  έμπιστους  ανθρώπους  μάζευε 
πληροφορίες  για  τα  ασκέρια  του  Αλή‐πασά,  που  πολεμούσαν  για  να  καταλάβουν  το  Σούλι.  Το  μεγάλο 
καντήλι  ήταν  πάντοτε  αναμμένο  και  ακίνητο  σαν  σημείο  καθημερινής  αναφοράς,  αλλά  τα  άλλα  μικρά 
άναβαν ανάλογα με τη θέση που βρίσκονταν τα ασκέρια του πασά. Το κάθε καντήλι δήλωνε και μια περιοχή 
και μια τοποθεσία, δεξιά ή αριστερά του κεντρικού. Το άναμμα των καντηλιών μετατοπιζόταν ανάλογα με 
τις  μετακινήσεις  και  την  αλλαγή  θέσεως  των  στρατευμάτων.  Ακόμα  και  ο  αριθμός  των  αναμμένων 
καντηλιών δήλωνε τον αριθμό των εχθρικών στρατευμάτων που συγκεντρώνονταν για να πολεμήσουν το 
Σούλι. Με αυτό τον τρόπο οι αγωνιζόμενοι Σουλιώτες, βλέποντας από μακριά τα καντήλια του καλογέρου 
υπολόγιζαν πού και πόσος εχθρικός στρατός ήταν στην περιοχή. 

Το κρυπτογραφικό αυτό σύστημα ήταν πρωτοποριακό και αξιοθαύμαστο. Το εφευρετικό πνεύμα του 
σκλαβωμένου  Ρωμιού  μπόρεσε  να  το  σκεφτεί  στις  δύσκολες  εκείνες  στιγμές  που  το  Σούλι  έδινε 
αποφασιστικά  τον  αγώνα  υπάρξεως  με  τα  βάρβαρα  και  ανελέητα  στρατεύματα  του  Αλή‐πασά.  Έτσι  οι 
ριψοκίνδυνοι  Σουλιώτες,  γνωρίζοντας  τον  αριθμό  και  τις  θέσεις  της  Αρβανιτιάς  έκαναν  αιφνιδιαστικά 
επιθέσεις και τσάκιζαν κυριολεκτικά τα ασκέρια του πασά. Σε μια επίθεση οι Σουλιώτες χτύπησαν με τόση 
ακρίβεια, που κινδύνεψε προσωπικά και ό ίδιος ο Αλή‐πασάς, σώθηκε  όμως με την ταχύτητα της  φυγής. 

Τα επιτελεία του Αλή‐πασά βρίσκονταν σε αμηχανία και κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει το μυστικό 
πώς οι Σουλιώτες χτυπούσαν ακριβώς στους στόχους με τόσο μεγάλες επιτυχίες. 

Ο  Αλή‐πασάς  είχε  βάλει  σκοπό  της  ζωής  του  να  καταστρέψει  το  Σούλι  και  να  εξαφανίσει  τους 
Σουλιώτες και από το κακό του μασούσε τα γένια του με τόση μανία σαν να ήθελε να καταπιεί ολόκληρο το 
Σούλι.. 

Στον τελευταίο του πόλεμο κατά των Σουλιωτών, παρόλο που περιέσφιγγε το Σούλι από παντού, τα 
σχέδια  του  αποτύγχαναν.  ¨Όταν  προωθούσε  στρατιωτικές  δυνάμεις  αυτές  τσακιζόντανε  από  τις 
αιφνιδιαστικές επιθέσεις  των Σουλιωτών. Το πονηρό και πολυμήχανο μυαλό του Αλή‐πασά προσπαθούσε 
να  ανακαλύψει  ποιος  πληροφορεί  τους  Σουλιώτες  για  τις  κινήσεις  του  στρατού  του.  Έδωσε  εντολή  να 
ερευνηθεί προσεκτικά όλη η περιοχή, αλλά τα κρυμμένα καντήλια του καλογέρου πίσω από τα βράχια δεν 
μπόρεσαν  να  τα  εντοπίσουν.  Λυσσασμένος  από  την  κακία  του  ο  αδυσώπητος  και  αιμοβόρος    Αλής    με 
απειλές και φοβέρες διέταξε να ερευνηθεί πιο προσεκτικά όλη η περιοχή, και η παραμικρή χαράδρα, για να 
βρούνε  ποιος  πληροφορεί  τους  Σουλιώτες.  Ψάχνοντας,  βρήκαν  τον  σκελετωμένο  και  κυρτωμένο  από  την 
άσκηση  γεροκαλόγερο  με  τ’  αναμμένα  καντήλια  του,  αλλά  δεν  έδωσαν  καμιά  σημασία,  αφού  δεν 
μπορούσαν να φανταστούν πως μέσα του κρυβόταν μια ανυπότακτη και ηρωική ψυχή. 

Όταν τους ρώτησε ο πασάς, του είπαν πως δεν υπάρχει κανένας και ότι μόνο ένα γέρικο καλογεράκι 
βρήκαν που  ανάβει  τα  καντήλια  του.  Τα  καχύποπτο  μυαλό  του Αλή  υποψιάστηκε  το  κρυφό  μήνυμα  των 
καντηλιών και πρόσταξε να κρεμάσουν τον καλόγερο και έτσι τα καντήλια έσβησαν. Οι Σουλιώτες πλέον 
δεν  μπορούσαν  να  παίρνουν  πληροφορίες  και  τ’  ασκέρια  του  Αλή‐πασά  έσφιγγαν  θανάσιμα  το  Σούλι. 
Αποκλεισμένοι  σαν  σκιές  και  φαντάσματα,  σαν  ασύλληπτοι  αρχάγγελοι  που  δεν  παραδίνονταν, 
πολεμούσαν οι ηρωικοί Σουλιώτες. Το Σούλι το καταπάτησε αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τους Σουλιώτες. Η 
αυτοθυσία  του  άλλου  εθνομάρτυρα  καλογέρου  Σαμουήλ  στο  Κούγκι  και  των  ηρωίδων  γυναικών  του 
Ζαλόγγου τον ταπείνωσαν και απέδειξαν πως το πνεύμα της ελευθερίας είναι ανώτερο από την δική του 
τυραννία. 

Ο  χρόνος  ρήμαξε  το  κελί  του  άγνωστου  εθνομάρτυρα  Μοναχού,  τα  καντήλια  του  πλέον  δεν  μας 
πληροφορούν για τον στρατό του Αλή‐πασά, ή κάθε άλλου μετασχηματιζόμενου πασά που ελεύθερα πλέον 
καταπατεί τον τόπο μας και καθημερινά πυρπολεί την νεολαία μας με πάσης φύσεως αθεϊστικά συνθήματα 
και  όχι  μόνο,  που  σκοπό  έχουν  να μας  κόψουν από  την παράδοσή μας  και  τον πολιτισμό μας,  τον  οποίο 
ζηλεύει όλος ο κόσμος.  
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Ο απαγχονισμός του γεροκαλόγερου πετάχτηκε στην λησμονιά, αφού ούτε το όνομά του δεν θυμάται 
κανείς, όπως και τόσων άλλων εθνομαρτύρων που αγωνίστηκαν   και έπεσαν «για του Χριστού   την πίστη 
την Αγία και της Πατρίδος την ελευθερία». 

Μέχρι  σήμερα  καμία  προσπάθεια  από  τοπικούς  εκκλησιαστικούς  και  πολιτικούς  άρχοντες  να 
ανακαινισθεί  αυτό  το  ερειπωμένο  κελί,  όπου  άφησε  την  τελευταία  του πνοή  ο  άγνωστος  αυτός  μοναχός, 
που,  όπως με πληροφόρησε ο λόγιος  της περιοχής κ.  Βησσαρίων Μπακόλας,  ο  οποίος με πολλή δυσκολία 
μπόρεσε  να  φτάσει  μέχρι  εκεί,  έχει  σχεδόν  εξαφανιστεί  και  σε  λίγο  θα  ξεχαστεί  εντελώς.  Κανείς  δεν 
ενδιαφέρθηκε να στήσει ένα μνημείο ή έστω και μια αναμνηστική 
πλάκα  που  να  θυμίζει  στους  νεότερους  την  αυτοθυσία  των 
πατέρων μας, για να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα την ελευθερία 
μας.  

Πάντα  οι  Μοναχοί  ζούσαν  και  συνεχίζουν  να  ζουν  στην 
αφάνεια και είναι οι άνθρωποι που προσφέρουν, χωρίς να ζητούν 
ανταποδόσεις, αφού περνούν  τις μέρες  της  εδώ ζωής  τους με  την 
ελπίδα  των  μελλόντων  αγαθών.  Ο  κόσμος  ποτέ  δεν  μπόρεσε  να 
καταλάβει  την  ζωή  και  την  προσφορά  των    Μοναχών,  γι’  αυτό 
πάντα  είναι  έτοιμος  να  τους  κακολογήσει  και  να  τους 
λασπολογήσει.   

Ο μοναχός εξέρχεται από τον κόσμο  για να ευλογεί όλο τον 
κόσμο  με  τις  προσευχές  του.  Ντύνεται  στα  μαύρα  ράσα,  με    τα 
οποία  πενθεί  την  έξωση  του  ανθρώπινου  γένους  από  τον 
Παράδεισο,  καλώντας  πρώτα  τον  εαυτό  του  και  κατόπιν  όλους 
τους ανθρώπους  σε μετάνοια. Αγωνίζεται για την απελευθέρωση 
της ψυχής  του από  τα πάθη και  τον  εξαγιασμό  της ψυχής  του  κι 
όταν  οι  περιστάσεις  το  απαιτήσουν  δίνει  και  το αίμα  του  για  της 
πατρίδας  την  απελευθέρωση.  Διακονεί  τους  ανθρώπους      και 
προσεύχεται για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Έτσι με τη λατρεία 
του Θεού και τη διακονία των αδελφών αγωνίζεται να εκπληρώσει 
τις δύο μεγάλες εντολές που συνοψίζουν όλο το νόμο του Θεού: 

 

 «Αγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου..... καί τον πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 
Ἐν ταύταις ταῖς δυσίν ἐντολές ὅλος ὁ νόμος καί οἱ προφῆται κρέμανται».  

 

Είναι  ο  σπόρος  του  σιταριού  που  σπείρεται  στη  γη,  αλλά  οι  καρποί  του  θα  βγουν  αργότερα  στην 
Βασιλεία των ουρανών. 

                          

 

                                                                       Ο Θεός να ευλογεί ! 

   Γέρων Απολλώ  ∆οχειαρίτης  

SV2ASP/A 
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Πάντα ν` ανταµώνουµε…… 

   

Η  χρονιά της Λάρισας ήταν η φετινή στον ραδιοερασιτεχνικό χώρο καθώς η Ηµέρα του καθιερωµένου  
HAM  FEST ξεπέρασε κάθε προηγούµενο από πλευράς επιτυχίας. 

  Αφιερωµένο στους απανταχού της Ελλάδος ραδιοερασιτέχνες  και όχι µόνο, η Κυριακή 9 Σεπτεµβρίου 
έχει πλέον καταγραφή στα χρονικά της Ε.Ρ.ΘΕ.  (Ένωση  Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλίας )  αλλά και στις 
καρδιές όλων των ραδιοερασιτεχνών. 

  Η µέρα ήταν ηλιόλουστη και από νωρίς το πρωί , από κάθε γωνιά της Ελλάδος, από τον Έβρο µέχρι 
την Κρήτη άρχισαν να καταφθάνουν στο χώρο της σκεπαστής αγοράς της Νεάπολης Λάρισας, κατά 
κύµατα οι ραδιοερασιτέχνες  και οι φίλοι της ευρύτερης ιδέας του ραδιοερασιτεχνισµού και των 
επικοινωνιών. 

  Θα  πρέπει να σηµειωθεί ότι αρκετοί συνάδελφοι είχαν καταφθάσει από την προηγούµενη το βράδυ 
και η ΕΡΘΕ είχε κανονίσει κάποιο τραπέζι  το οποίο τίµησαν αρκετοί συνάδελφοι. 

Γέµισε ο τόπος πέριξ της έκθεσης µε συµβατικά Ι. Χ. και µοτοσυκλέτες  µε σήµα κατατεθέν την  κεραία 
σε όλες τις εκδόσεις και µοντέλα!. 

 Άλλοι προτίµησαν ακόµα και οµαδική κάθοδο µε πούλµαν δίνοντας µια διαφορετική  νότα συλλογικής 
οµοιογένειας ( Σύλλογος Σερρών). 

Τα στάντ είχαν γεµίσει ασφυκτικά το χώρο και το ατελείωτο πήγαινε-έλα δεν σταµάταγε ποτέ στους 
διαδρόµους της Σκεπαστής Αγοράς  όπου κυριολεκτικά δεν έπεφτε καρφίτσα… 

Την παράσταση στο ραδιοερασιτεχνικό meeting έκλεψε κυριολεκτικά ο γνωστός σε όλους Μάκης 
Τριανταφυλλόπουλος  (SV1ACI) που έδωσε άλλη διάσταση στα πηγαδάκια µε τις παρέες που συνεχώς 
δηµιουργούνταν. 

Σήµα κατατεθέν κι ο χαλβάς Φαρσάλων που είχε την τιµητική του, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η µαζική  
παρουσία των ραδιοερασιτεχνικών συλλόγων µε δικά τους στάντ. Η Ένωση Ελλήνων  
Ραδιοερασιτεχνών,  η  Ένωση Ραδιοερασιτεχνών  Βορείου Ελλάδος,  ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών 
Ελλάδος, ο  Σύλλογος  Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, η  Ραδιολέσχη  Καρδίτσας , ο Σύλλογος 
Ραδιοερασιτεχνών Ν. Ηµαθίας  ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ν. Σερρών, ο Σύλλογος 
Ραδιοερασιτεχνών κεντρικής Ελλάδος,   και το ΠΙΚΡΑ CLYB,  ήταν παρόντες δίνοντας όλοι µαζί µια 
άλλη  διάσταση στην εκδήλωση. 

Για άλλη µια φορά οι έµποροι του χώρου  έδωσαν το παρών τους  εκθέτοντας κάθε τύπο από τα 
καινούρια και όχι µόνο µηχανήµατα  που κυκλοφορούν. 

Όµως όπως όλα τα ωραία τελειώνουν γρήγορα έτσι η µέρα πέρασε και έφθασε η ώρα του 
αποχωρισµού.. 

Το ραντεβού δόθηκε πάλι για του χρόνου. 

 Καλά να είµαστε όλοι παιδιά και πάντα ν` ανταµώνουµε…. 

Την όλη εκδήλωση τίµησε µε την παρουσία της και η υπεύθυνη  πολιτισµού της Ν.Α. Λάρισας κ. 
Βαρβάρα Ζαχαρακούλη, ενώ η εταιρία ANCO S.A. πρόσφερε στην  ΕΡΘΕ  ένα πλήρη κόµβο echolink , 
αποτελούµενο από ένα  µηχάνηµα  KENWOOD TM-71 πλήρες µε τά καλώδια  σύνδεσης . 

Χορηγοί της εκδήλωσης   ήταν. ο ∆ήµος Λάρισας ,  το κατάστηµα του ∆ήµου Παυλίδη, το κατάστηµα 
του Κώστα Χριστοδούλου, η εταιρία  ANCO  S.A., το κατάστηµα  FREE-BYTES,το κατάστηµα του 
Παύλου Μειµάρη και Τάσος ο SV2BBC. 

 

 

Για την ΕΡΘΕ 

 SV4CGF 
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ΡΑ∆ΙΟΛΕΣΧΗ  ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ     DX-RADIO CLUB OF KARDITSA 
 

Η Ραδιολέσχη Καρδίτσας στην Πανελλήνια Συνάντηση Ραδιοερασιτεχνών -  Hamfest  
2007 

        

Την Κυριακή  9  Σεπτεµβρίου 2007   πραγµατοποιήθηκε  στη Λάρισα  η  12η  Πανελλήνια 
Ραδιοερασιτεχνική  Συνάντηση,  που  διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ε.Ρ.Θ.Ε. µε τη 

συµµετοχή πολλών Συλλόγων από όλη την Ελλάδα. 

              Εντυπωσιακή,  για µια ακόµη φορά, η συµµετοχή 
του συλλόγου µας, της Ραδιολέσχης Καρδίτσας, καθώς στο 
χώρο της έκθεσης (Σκεπαστή Αγορά της Λάρισας) 
εγκατέστησε  ένα ειδικά διαµορφωµένο περίπτερο που  έτυχε  
ιδιαίτερης προσοχής  και απέσπασε τα πλέον κολακευτικά 
σχόλια από  συναδέλφους ραδιοερασιτέχνες και επισκέπτες 
από όλη την  Ελλάδα και το εξωτερικό. 

            Τα µέλη της Ραδιολέσχης,  πρόβαλαν µε video,  µε 
φωτογραφικό υλικό, µε αφίσες και  πανώ  τις συλλογικές 
ραδιοερασιτεχνικές δραστηριότητες, τις δραστηριότητες των 
Οµάδων Εκτάκτων Αναγκών σε ζητήµατα Πολιτικής 
Προστασίας και κυρίως της πρόληψης των δασικών 
πυρκαγιών και ανέδειξαν το νοµό µας µε τη διανοµή έντυπου 
τουριστικού και πολιτιστικού υλικού,  που παραχώρησε το 
τµήµα  Πολιτισµού -  Τουρισµού της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας. Στο περίπτερο µοιράζονταν στους δικαιούχους και οι QSL κάρτες επαφών που 
αφορούσαν σε όλες τις πρόσφατες συλλογικές µας δραστηριότητες ( SY4A  και  SY4FD). Ανάρπαστα, 

κυριολεκτικά, έγιναν όλα τα παραδοσιακά εδέσµατα,  
χωριάτικες πίτες, ντόπιο τσίπουρο και γλυκίσµατα  που 
προσφέρονταν απλόχερα σε όλους τους επισκέπτες του 
περιπτέρου µας οι οποίοι είχαν και την δυνατότητα να 
καταγράψουν στο βιβλίο επισκεπτών τις  εντυπώσεις,  τις 
ευχές και τις προτροπές τους. 

          Με ιδιαίτερη χαρά συναντήσαµε και υποδεχθήκαµε 
τους παλιούς µας φίλους αλλά και τους νέους 
συναδέλφους ραδιοερασιτέχνες από όλες τις περιοχές της 
Ελλάδας που βρίσκουν σε κάθε  Hamfest την ευκαιρία να 
συναντηθούν έστω και λίγες ώρες. Αξίζει να αναφέρουµε 
τις αξιόλογες παρουσίες  (µερικές  για πρώτη φορά)  
Συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ήταν εκεί παρούσες , 
εκτός φυσικά από τη διοργανώτρια Ένωση 
Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλίας,  η Ένωση Ελλήνων 
Ραδιοερασιτεχνών,  η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικής 
Ελλάδος,  ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών νοµού Ηµαθίας, ο 

Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών νοµού Σερρών, ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος και ο Σύλλογος  Ελλήνων 
Ραδιοερασιτεχνών. Από το χώρο των καταστηµάτων εµπορίας ηλεκτρονικών  συσκευών και κεραιών διακρίναµε 
από την Αθήνα την  ANKO A. E (αντιπροσωπεία της  Kenwwod ),  τον Θοδωρή Αστυφίδη SV1HK µε τις 
ιδιοκατασκευής κεραίες του, από την Λάρισα τους  
Κώστα Χριστοδούλου SV4IKA και  Άρη  Παυλίδη 
Τηλεπικοινωνίες, από την Θεσσαλονίκη τους Παύλο 
Μεϊµάρη  SV2BFH  και Κώστα Κανελλόπουλο SV2AEG, 
από τις Σέρρες τον Νίκο Μπερόβαλη   και πολλούς 
ακόµη.  Σε περίοπτη θέση µε όµορφες παρουσίες και οι 
Εκδόσεις Ν. Κασίµη  µε το γνωστό περιοδικό  
Ραδιοτηλεπικοινωνίες, το δορυφορικό Home Satellite και 
το αποκαλυπτικό Top Secret. 

          Από την πλευρά µας, ευελπιστούµε,  ότι και την 
επόµενη χρονιά, µε την κατάλληλη  υποστήριξη,  θα 
έχουµε και πάλι τη δυνατότητα να αναδείξουµε την 
Καρδίτσα και το Νοµό µας  στις  Πανελλήνιες 
Ραδιοερασιτεχνικές Εκθέσεις που  διοργανώνονται ανά 
την Ελλάδα. 

     73,  ∆ηµήτρης SV4DDK 
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Περιµένοντας το θάνατο...  

Ο Μπασάντα Ρόι, 103 ετών, ζει σ’ ένα αποµονωµένο χωριό της ανατολικής 
Ινδίας, και εδώ και έξι χρόνια µένει µέσα στον τάφο που ο ίδιος έχει σκάψει, 
µετά το θάνατο της συζύγου του, περιµένοντας να πεθάνει! Ο ηλικιωµένος περνά 
την µέρα του καθαρίζοντας τον τάφο του από τα αγριόχορτα και όταν κουράζεται 
ξαπλώνει για λίγο στον τάφο του. Όπως δήλωσε αξιωµατούχος του κρατιδίου 
Τζαρχάντ,"Καθαρίζει κάθε µέρα τον τάφο και περιµένει το θάνατό του, ο οποίος 
όµως δεν έρχεται..."  

 
Γάτα γέννησε σκύλο!  

Ο κύριος Zhang Qiming από την Κίνα έχει µια γάτα στην οποία συνέβη το εξής 
παράδοξο, γέννησε τέσσερα γατάκια εκ των οποίων ένα από αυτά µοιάζει µε 
σκυλάκι!  Όπως είναι φυσικό πολλοί είναι αυτοί που σπεύδουν να δουν µια γάτα 
που έφερε στο κόσµο ένα κουτάβι! Ο κύριος Zhang Qiming δήλωσε πως η γάτα του γέννησε πάλι πριν δυο χρόνια αλλά πρώτη 
φορά έφερε στο κόσµο σκύλο-γάτο. «∆ιαφέρει από τα άλλα, το στόµα, η µύτη και οι πατούσες µοιάζουν µε σκύλου. Ακόµα και η 
ουρά είναι ένα εκατοστό κοντύτερη από τα άλλα γατάκια, τα βράδια την αφήνω έξω για να µπορεί να βρεθεί µε άλλες γάτες, δεν 
ξέρω όµως τι µπορεί να συνέβη…».  

 
Στέλνει 8.000 µηνύµατα το µήνα!  

Μια κοπελίτσα 13 χρόνων η Morgan Pozgar, από το Κλέισµπουργκ της Πενσυλβάνια υπολογίζει ότι στέλνει πάνω από 8.000 
µηνύµατα µηνιαίως στην οικογένεια και τους φίλους της!  Επίσης η µικρή ήταν η νικήτρια του διαγωνισµού της 
εταιρείας...ηλεκτρονικών LG οπού ανταγωνίστηκε άλλους 200 εφήβους στο Roseland Ballroom του Μανχάταν. Κατάφερε να 
γράψει µέσα σε 15 δευτερόλεπτα τη λέξη "Supercalifragilisticexpialidocious" από τη Μαίρη Πόππινς και κέρδισε 25.000 δολάρια! 
«Θα πάω να ψωνίσω και θα πάρω ένα σωρό ρούχα» δήλωσε η έφηβη περιχαρής! Εµείς τι να πούµε και εις ανώτερα!  

 
Χταπόδι ευφυία!  

Ένα χταπόδι γένους θηλυκού η Όκτι, βρίσκεται εδώ και τρεις µήνες στο εθνικό ενυδρείο του Νάπιερ στη Νέα Ζηλανδία και κάνει 
το εξής περίεργο:  Μπορεί ν' ανοίξει ένα µπουκάλι και να πάρει ένα...καβούρι από µέσα!  

Το χταπόδι χρησιµοποιεί δύο από τα οκτώ πλοκάµια του για να στρίψει και να αφαιρέσει το καπάκι, ώστε ν'αρπάξει το κολατσιό 
του, ένα κατόρθωµα που µπορεί να ολοκληρώσει µέσα σε δυόµισι λεπτά, γράφει η εφηµερίδα Hawke's Bay Today.  

Ο Ροµπ Γιάρολ, διευθυντής του ενυδρείου είπε ότι η 'Οκτι είναι από τα φιλικότερα χταπόδια που έχει συναντήσει ποτέ, 
επισηµαίνοντας ότι «πολύς κόσµος δεν συνειδητοποιεί πως τα χταπόδια είναι πολύ ευφυή, µε παρατηρητικότητα και µε 
εξαιρετικά αντανακλαστικά».  

 
Καλαµάρι γίγας,εκπέµπει λάµψεις!  

Το καλαµάρι Taningia danae ένα από τα µεγαλύτερα κεφαλόποδα που φτάνει σε µήκος τα 2,3 µέτρα και ζει σε βάθος από 240 
έως 940 µέτρα, βιντεοσκοπήθηκε για πρώτη φορά σε µεγάλο βάθος έξω από την Ιαπωνία. 

Οι εικόνες αποκαλύπτουν ότι πρόκειται για ένα επιθετικό, ευκίνητο ζώο, που εκπέµπει λάµψεις για να τυφλώσει τη λεία του, ή 
για να... ερωτοτροπήσει µε το δόλωµα. 

 Η οµάδα του ∆ρ. Τσουνέµι Κουµποντέρα από το Εθνικό Μουσείο Επιστηµών στο Τόκιο κατάφερε να κινηµατογραφήσει το 
καλαµάρι έξω από τα νησιά Ογκασαουάρα της Ιαπωνίας, προσελκύοντάς το µε δολώµατα και φθορίζουσες δάδες σε µέγεθος 
µολυβιού. 

∆ύο από τους οκτώ βραχίονες του ζώου φέρουν κηλίδες βιοφωτισµού, οι οποίες ονοµάζονται φωτοφόρα. Το καλαµάρι 
βιντεοσκοπήθηκε να εκπέµπει βραχείς και παρατεταµένους φωτεινούς παλµούς καθώς επιτίθεται στη λεία του. Οι ερευνητές 
υποθέτουν ότι χρησιµοποιεί τις λάµψεις για να τυφλώσει το θήραµα του ή για να µετρά αποστάσεις. 

Όταν οι επιστήµονες χρησιµοποίησαν ένα ζευγάρι φθορίζουσες δάδες, η συµπεριφορά του κυνηγού έγινε πιο παράξενη -
περιφερόταν γύρω από τα φώτα χωρίς να επιτίθεται, αναβοσβήνοντας τα φωτοφόρα µε βραχείς παλµούς. Ίσως νόµιζε ότι οι 
λάµψεις προέρχονταν από ένα άλλο καλαµάρι και προσπαθούσε να ερωτοτροπήσει µαζί του. 

Οι ερευνητές εντυπωσιάστηκαν όχι µόνο από το φωτεινό σόου µέσα στην άβυσσο, αλλά και από την ταχύτητα του T.danae. 
Νόµιζαν ότι τα µεγάλα καλαµάρια είναι γενικά νωθρά και δυσκίνητα, όµως το συγκεκριµένο ενήλικο ζώο µπορούσε να κολυµπά 
µε ταχύτητα έως και 9 χλµ ανά ώρα. Είναι µια εντυπωσιακή επίδοση, δεδοµένης της τεράστιας πίεσης του νερού σε αυτό το 
βάθος.  

 

Πολλα 73 Σκότης ∆ρόσος 

Sv5cjn@yahoo.com 

 



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 
ΝΟΜΟΥ  HΜΑΘΙΑΣ 

 

 

Ο σύλλογός µας ιδρύθηκε το 1990 στην Βέροια από µια οµάδα παλαιών 

ραδιοερασιτεχνών που τους ένωνε η αγάπη για το χόµπι µας. 

Λειτούργησε έως το 1994 οπότε και τέθηκε σε αδράνεια. 

Το 2005 µια άλλη οµάδα παλαιών αλλά και νέων µελών του συλλόγου, αφού 

έκανε αναπροσαρµογή στα νέα δεδοµένα (Ευρω κλπ.) αναθεώρησε το 

 καταστατικό και επαναλειτούργησε ο σύλλογος µε κύριο µέληµα και 

επικέντρωση, τα Θεωρητικά µαθήµατα για την ραδιοερασιτεχνική 

κατάρτιση των νέων ενδιαφεροµένων. 

Από τότε έως και σήµερα ήδη, έχουν αποφοιτήσει .µε την αγαστή 

συνεργασία των προϊσταµένων του Τµήµατος Μεταφορών και 

Επικοινωνιών του Νοµού Ηµαθίας.. ΤΡΕΙΣ νέες σειρές ραδιοερασιτεχνών 

οι οποίες, µετά τις εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου 

ραδιοερασιτέχνη από το Υπουργείο Συγκ/ών και Επικοινωνιών, κοσµούν 

την ραδιοερασιτεχνική κοινότητα. 

Σήµερα ο Σύλλογός µας αριθµεί περί τα 150 µέλη, ήδη, αδειούχων 

ραδιο/χνών και περί τα 120 µέλη ‚υποψήφια για την απόκτηση του 

Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη. 

∆ΩΡΕΑΝ µαθήµατα στα µέλη µας‚γίνονται κάθε ∆ευτέρα από τις 6.30 µµ έως τις 

 11.ΟΟ µ.µ στην αίθουσα της Οµοσπονδίας ελευθέρων επαγγελµατιών 

‚(Περικλέους 1 και Μητροπόλεως γωνία  1ος όροφος Βέροια) η οποία 

παραχωρείται στον σύλλογο µας για την εκπαίδευση των Νέων 

Ραδιοερασιτεχνών. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας.23310 62275 και 23310 66233 Φαξ. 

Κινητό τηλέφωνο. 6974 619 620 

SV2BLF 

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ΦΩΤΗΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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Ο Μανώλης SV8FMV αποφάσισε να αποχωριστεί άλλο ένα από τά… 
διπλά κλασικά κοµµάτια της συλλογής του. 

Έτσι πουλά ένα από τά αγαπηµένα του KENWOOD TS 830, µαζύ µε το 
VFO , τό εξωτερικό µεγάφωνό του SP, και το µικρόφωνό του SHURE. 

Όλα φυσικά όπως πάντα σε ΑΡΙΣΤΗ κατάσταση. 

Επίσης ένα δώρο έκπληξη περιµένει τον µελλοντικό αγοραστή τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί του στο 
6974939846. 

Αν έχετε στην περιοχή σας 
συναδέλφους χωρίς πρόσβαση 
στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5-9 

Report" και δώστε τους. 


